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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

A iniciativa legislativa sub judice, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, visa introduzir alterações no 

Código Penal, cumprindo o disposto na Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das Crianças 

contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais (Convenção de Lanzarote). 

Considera o proponente que, apesar de a generalidade das recomendações relativas à proteção dos menores 

contra a exploração sexual e os abusos sexuais constantes desse importante instrumento normativo 

internacional já encontrar expressão normativa no nosso ordenamento jurídico interno, é possível “identificar 

condutas que ainda não estão jurídico-penalmente tuteladas ou que assumiram na nossa comunidade uma 

maior censura ético-social”, o que justifica as alterações agora propostas. 

Neste sentido, propõe-se a modificação dos artigos 171.º, 172.º, 173.º, 176.º e 177.º do Código Penal, que – 

nas palavras do proponente - “permitirão adaptar e melhorar o regime atual previsto no ordenamento jurídico 

nacional, reforçando a proteção de menores perante novas realidades e ameaças, no domínio da luta contra o 

abuso e exploração sexuais e a pornografia infantil “. 

Mais concretamente, introduz-se um novo tipo de crime com vista a antecipar a tutela penal sobre condutas 

que consubstanciam abuso sexual de crianças, punindo com pena de prisão até três anos quem propuser a 

menor, por qualquer meio, incluindo com recurso a tecnologias de informação ou comunicação, um encontro 

presencial com a finalidade de praticar, fomentar, favorecer ou facilitar a prática dos crimes de abuso sexual, 

prostituição e lenocínio de menores (artigo 171.º); idêntico normativo é aplicado quando a finalidade for a 

prática de atos sexuais com adolescentes (artigo 173.º); no que respeita ao crime de “pornografia de 

menores”, passa a incluir-se a criminalização da assistência a espetáculo pornográfico que envolva menores 

(artigo 176.º); determina-se o agravamento das penas de prisão em um terço dos seus limites mínimo e 

máximo sempre que os crimes de abuso sexual de menores, abuso sexual de menores dependentes, atos 

sexuais com adolescentes, lenocínio de menores e o aliciamento ou utilização de menor em espetáculo 

pornográfico sejam praticados por duas ou mais pessoas (artigo 177.º); finalmente, determina-se a 

punibilidade da tentativa nos crimes relativos a abuso sexual de menores dependentes e a atos sexuais com 

adolescentes. 

O projeto de lei compõe-se de três artigos, um que define o seu objeto, outro que altera os artigos 171.º, 172.º, 

173.º, 176.º e 177.º do Código Penal, e um terceiro que determina a sua entrada em vigor no dia seguinte à 

publicação. 

Para uma melhor compreensão das alterações introduzidas, apresenta-se, de forma comparada, a atual 

redação dos artigos 171.º, 172.º, 173.º, 176.º e 177.º do Código Penal com as alterações propostas: 
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Código Penal 

Redação atual Alteração proposta 

Artigo 171.º 
Abuso sexual de crianças 

1. Quem praticar ato sexual de relevo com ou em 
menor de 14 anos, ou o levar a praticá-lo com 
outra pessoa, é punido com pena de prisão de 
um a oito anos. 

2. Se o ato sexual de relevo consistir em cópula, 
coito anal, coito oral ou introdução vaginal ou 
anal de partes do corpo ou objetos, o agente é 
punido com pena de prisão de três a dez anos. 

3. Quem: 
a) Importunar menor de 14 anos, praticando 

ato previsto no artigo 170.º; ou 
b) Atuar sobre menor de 14 anos, por meio de 

conversa, escrito, espetáculo ou objeto 
pornográficos; 

é punido com pena de prisão até três anos. 
4. Quem praticar os atos descritos no número 

anterior com intenção lucrativa é punido com 
pena de prisão de seis meses a cinco anos. 

Artigo 171.º 
[…] 

1. […] 
2. […] 
3. […] 

a) […] 
b) […] 
c) Propuser a menor de 14 anos, com recurso 

a tecnologias de informação ou 
comunicação ou por qualquer outro meio, 
encontro presencial, mesmo que com 
terceiro, com a finalidade de praticar, 
fomentar, favorecer ou facilitar ato previsto 
nos nºs 1 e 2 do presente artigo, nos nºs 1 e 
2 do artigo 174º, no nº 1 do artigo 175º e no 
nº 1 do artigo 176º;  

d) Coagir menor de 14 anos, com a finalidade 
de praticar, fomentar, favorecer ou facilitar 
ato previsto nos nºs 1 e 2 do presente 
artigo, nos nºs 1 e 2 do artigo 174º, no nº 1 
do artigo 175º e no nº 1 do artigo 176º, a 
assistir a atividades sexuais, mesmo que 
nelas não participe; 

é punido com pena de prisão até três anos. 
4. […] 

Artigo 172.º 
Abuso sexual de menores dependentes  

1. Quem praticar ou levar a praticar ato descrito 
nos n.ºs 1 ou 2 do artigo anterior, relativamente 
a menor entre 14 e 18 anos que lhe tenha sido 
confiado para educação ou assistência, é punido 
com pena de prisão de um a oito anos. 

2. Quem praticar ato descrito nas alíneas do n.º 3 
do artigo anterior, relativamente a menor 
compreendido no número anterior deste artigo e 
nas condições aí descritas, é punido com pena 
de prisão até um ano. 

3. Quem praticar os atos descritos no número 
anterior com intenção lucrativa é punido com 
pena de prisão até três anos ou pena de multa. 

Artigo 172.º 
[…] 

1.  
2. […] 
3. […] 
4. A tentativa é punível. 

Artigo 173.º 
Atos sexuais com adolescentes 

1. Quem, sendo maior, praticar ato sexual de 
relevo com menor entre 14 e 16 anos, ou levar a 
que ele seja por este praticado com outrem, 
abusando da sua inexperiência, é punido com 
pena de prisão até dois anos ou com pena de 
multa até 240 dias. 

2. Se o ato sexual de relevo consistir em cópula, 
coito oral, coito anal ou introdução vaginal ou 
anal de partes do corpo ou objetos, o agente é 
punido com pena de prisão até três anos ou 
multa até 360 dias. 

Artigo 173.º 
[…] 

1. Quem praticar ato sexual de relevo com menor 
entre os 14 e os 16 anos, ou levar a que ele seja 
por este praticado com outrem, abusando da 
sua inexperiência, é punido com pena de prisão 
até dois anos ou com pena de multa até 240 
dias. 

2. […] 
3. Quem praticar ato descrito no nº 3 do artigo 

171º, relativamente a menor entre os 14 e os 16 
anos, é punido com pena de prisão até um ano 
ou com pena de multa. 
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4. No caso dos nºs 1 e 2, a tentativa é punível. 

Artigo 176.º 
Pornografia de menores 

1. Quem: 
a) Utilizar menor em espetáculo pornográfico 

ou o aliciar para esse fim; 
b) Utilizar menor em fotografia, filme ou 

gravação pornográficos, independentemente 
do seu suporte, ou o aliciar para esse fim; 

c) Produzir, distribuir, importar, exportar, 
divulgar, exibir ou ceder, a qualquer título ou 
por qualquer meio, os materiais previstos na 
alínea anterior; 

d) Adquirir ou detiver materiais previstos na 
alínea b) com o propósito de os distribuir, 
importar, exportar, divulgar, exibir ou ceder; 

é punido com pena de prisão de um a cinco 
anos. 

2. Quem praticar os atos descritos no número 
anterior profissionalmente ou com intenção 
lucrativa é punido com pena de prisão de um a 
oito anos. 

3. Quem praticar os atos descritos nas alíneas c) e 
d) do n.º 1 utilizando material pornográfico com 
representação realista de menor é punido com 
pena de prisão até dois anos. 

4. Quem adquirir ou detiver os materiais previstos 
na alínea b) do n.º 1 é punido com pena de 
prisão até um ano ou com pena de multa. 

5. A tentativa é punível. 

Artigo 176.º 
[…] 

1. […]: 
a) […]. 
b) Assistir a espetáculo pornográfico que 

envolva menores; 
c) [anterior alínea b)]; 
d) [anterior alínea c)]; 
e) [anterior alínea d)]. 

2. […].  
3. Quem praticar os atos descritos nas alíneas d) e 

e) do n.º 1 utilizando material pornográfico com 
representação realista de menor é punido com 
pena de prisão até dois anos. 

4. Quem adquirir ou detiver os materiais previstos 
na alínea c) é punido com pena de prisão até um 
ano ou com pena de multa. 

5. Quem intencionalmente aceder, através de 
tecnologias de informação e comunicação, aos 
materiais previstos na alínea c), é punido com 
pena de prisão até um ano ou com pena de 
multa. 

6. Para efeitos de aplicação do presente artigo, 
considera-se como pornografia de menores todo 
o material que represente visualmente menor 
envolvido em comportamentos sexualmente 
explícitos, reais ou simulados, ou qualquer 
representação dos órgãos sexuais de menor, 
com fins sexuais. 

7. [anterior n.º 5]. 

Artigo 177.º 
Agravação  

1. As penas previstas nos artigos 163.º a 165.º e 
167.º a 176.º são agravadas de um terço, nos 
seus limites mínimo e máximo, se a vítima:  
a) For ascendente, descendente, adotante, 

adotado, parente ou afim até ao segundo 
grau do agente; ou 

b) Se encontrar numa relação familiar, de tutela 
ou curatela, ou de dependência hierárquica, 
económica ou de trabalho do agente e o 
crime for praticado com aproveitamento 
desta relação.  

2. As agravações previstas no número anterior não 
são aplicáveis nos casos do n.º 2 do artigo 
163.º, do n.º 2 do artigo 164.º, da alínea c) do n.º 
2 do artigo 169.º e da alínea c) do n.º 2 do artigo 
175.º  

3. As penas previstas nos artigos 163.º a 167.º e 
171.º a 174.º são agravadas de um terço, nos 
seus limites mínimo e máximo, se o agente for 
portador de doença sexualmente transmissível.  

4. As penas previstas nos artigos 163.º a 168.º e 
171.º a 174.º são agravadas de metade, nos 
seus limites mínimo e máximo, se dos 
comportamentos aí descritos resultar gravidez, 

Artigo 177.º 
[…] 

1. […]. 
2. […]. 
3. […] 
4. […]. 
5. […]; 
6. […]. 
7. As penas previstas nos nºs 1 a 3 do artigo 171.º, 

nºs 1 e 2 do artigo 172º, 173º, nº 1 e alíneas a), 
b) e e) do 175º, e na alínea a) do nº 1 do artigo 
176º são agravadas de um terço, nos seus 
limites mínimo e máximo, se o facto for praticado 
por duas ou mais pessoas. 

8. [anterior n.º 7]. 
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ofensa à integridade física grave, transmissão 
de agente patogénico que crie perigo para a 
vida, suicídio ou morte da vítima. 

5. As penas previstas nos artigos 163.º, 164.º, 
168.º, 174.º, 175.º e no n.º 1 do artigo 176.º são 
agravadas de um terço, nos seus limites mínimo 
e máximo, se a vítima for menor de 16 anos. 

6. As penas previstas nos artigos 163.º, 164.º, 
168.º, 175.º e no n.º 1 do artigo 176.º são 
agravadas de metade, nos seus limites mínimo e 
máximo, se a vítima for menor de 14 anos. 

7. Se no mesmo comportamento concorrerem mais 
do que uma das circunstâncias referidas nos 
números anteriores só é considerada para efeito 
de determinação da pena aplicável a que tiver 
efeito agravante mais forte, sendo a outra ou 
outras valoradas na medida da pena. 

 

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais 

A presente iniciativa legislativa foi apresentada por 19 Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

(PS) à Assembleia da República, no âmbito do seu poder de iniciativa, consagrado na alínea b) do artigo 156.º 

e no n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e no artigo 118.º do Regimento 

da Assembleia da República (RAR). 

A iniciativa toma a forma de projeto de lei, nos termos do n.º 1 do artigo 119.º do RAR, encontra-se redigida 

sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de 

uma breve exposição de motivos, cumprindo, deste modo, os requisitos formais dos projetos de lei, previstos 

no n.º 1 do artigo 124.º do RAR; não parece infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e define 

concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa, respeitando, assim, os limites à 

admissão da iniciativa, previstos no n.º 1 do artigo 120.º do RAR. 

O projeto de lei em apreço deu entrada em 6 de fevereiro do corrente ano, foi admitido em 11 de fevereiro e 

baixou nesta mesma data à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª). 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, de ora em 

diante designada como lei formulário, contém um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://dre.pt/application/file/25346100
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formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação da presente iniciativa. As disposições 

deste diploma deverão, por isso, ser tidas em conta no decurso do processo da especialidade na Comissão, 

em particular aquando da redação final. 

O projeto de lei em causa tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto, em conformidade com o 

disposto no n.º 2 do artigo 7.º do diploma supra referido. 

Refira-se, por outro lado, que o n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário estipula que “os diplomas que alterem 

outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, 

identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas”. 

A iniciativa sub judice pretende alterar o Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de 

setembro, que, à data da elaboração desta nota técnica, foi objeto de 35 alterações. De facto, após consulta 

da base Digesto, verificou-se que foi 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 e 82/2014, de 30 de dezembro, e 

pela Lei Orgânica n.º 1/2015, de 8 de janeiro. 

Encontrando-se pendentes em comissão várias iniciativas que propõem igualmente alterações ao Código 

Penal, sugere-se que, em caso de aprovação do projeto de lei em apreço, no momento da redação final seja 

mencionado no respetivo título o número de ordem da alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 400/82, de 23 de setembro; e que no artigo 2.º seja atualizado o elenco dos diplomas que o alteraram. 

Nos termos das alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 6.º da lei formulário, deve proceder-se à republicação integral 

dos diplomas que revistam forma de lei sempre que existam mais de três alterações ao ato legislativo em 

vigor, salvo se se tratar de alterações a códigos, ou se somem alterações que abranjam mais de 20% do 

articulado do ato legislativo em vigor, atenta a sua versão originária ou a última versão republicada. 

Considerando a dimensão das alterações propostas por esta iniciativa legislativa e atendendo ao facto de se 

tratar de alteração a um código, em caso de aprovação, não se vislumbra ser necessária a republicação, para 

efeitos da lei formulário. 

No que concerne à entrada em vigor, a iniciativa prevê que a mesma ocorra “30 dias após a sua publicação”, 

pelo que se encontra em conformidade com o previsto n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/319744/details/maximized?p_auth=i8bRzizN&types=SERIEI&search=Pesquisar&numero=400%2F82&tipo=decreto-lei
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/319744/details/maximized?p_auth=i8bRzizN&types=SERIEI&search=Pesquisar&numero=400%2F82&tipo=decreto-lei
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Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras questões em 

face da lei formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes 

A Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e os Abusos 

Sexuais, assinada em Lanzarote, a 25 de outubro de 2007, entrou em vigor para a República Portuguesa no 

dia 1 de dezembro de 2012, depois de aprovada, por unanimidade, para ratificação, através da Resolução da 

Assembleia da República n.º 75/2012, de 9 de março, e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 

90/2012, de 28 de maio. 

De acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2013, da autoria do Sistema de Segurança 

Interna (SSI), tornado público em Março de 2014, em 2013 foram registados 119 casos de violação de 

menores (112 vítimas do sexo feminino e 7 do sexo masculino) praticados por 39 arguidos (um do sexo 

feminino e 38 do sexo masculino) maiores de 16 anos, como tal, criminalmente imputáveis. Relativamente à 

idade das vítimas, o RASI 2013 revelou os seguintes dados: 

 

Paralelamente, o RASI identificou também, no âmbito de criminalidade conexa ao tráfico de seres humanos, a 

ocorrência de, pelo menos, 98 crimes de lenocínio e pornografia de menores, tendo sido realizadas 21 ações 

operacionais de combate ao cibercrime associado a exploração sexual de menores. 

Dispõe o artigo 69.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) que «as crianças têm direito à proteção 

da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente contra todas as formas 

de abandono, de discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo da autoridade na família e nas 

demais instituições». Constitui, assim, um direito fundamental das crianças à proteção, não apenas do Estado 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/Source/LanzaroteConvention_por.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/Source/LanzaroteConvention_por.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2012/05/10300/0278602806.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2012/05/10300/0278602806.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dig&serie=1&iddip=20121026
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dig&serie=1&iddip=20121026
http://www.portugal.gov.pt/media/1391220/RASI%202013.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art69
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e dos poderes públicos, como também da «sociedade», conceito que integra a família (e inclui os 

progenitores), bem como outras instituições da sociedade (creches, escolas, entidades de culto, entre outras)1. 

Saliente-se o facto de, embora a Lei Fundamental não defina os limites do conceito «criança», relevar o 

conceito da Convenção sobre os Direitos da Criança2, cujo artigo 1.º dispõe que «criança é todo o ser humano 

menor de 18 anos, salvo se, nos termos da lei que lhe for aplicável, atingir a maioridade mais cedo». Por sua 

vez, o Código Civil (texto consolidado) segue neste mesmo sentido ao prever que a maioridade é atingida aos 

18 anos (artigos 122.º e 130.º), podendo o menor ser emancipado pelo casamento (artigo 132.º) a partir dos 

16 anos (artigos 1600.º e 1601.º, al. a)). 

Por outro lado, importa referir que o «desenvolvimento integral» da criança constitui o objetivo primordial da 

proteção a conferir pela sociedade e pelo Estado, entendendo a doutrina3 que o significado desta expressão 

deve ser aproximado da noção de «desenvolvimento da personalidade» previsto no artigo 26.º, n.º 1, da CRP. 

Esse desenvolvimento assenta em dois vetores: em primeiro, na garantia constitucional de dignidade da 

pessoa humana, prevista no artigo 1.º da CRP; o segundo, na «consideração da criança como pessoa em 

formação, elemento dinâmico, cujo desenvolvimento exige o aproveitamento de todas as suas virtualidades»4. 

Os artigos do Código Penal (texto consolidado) que a proposta de lei n.º 772/XII se propõe alterar encontram-

se inseridos na Secção II do Capítulo V, intitulada «crimes contra a autodeterminação sexual». O crime de 

abuso sexual de crianças, previsto no artigo 171.º do Código Penal, surgiu pela primeira vez na reforma do 

Código de 1995. Com esta introdução, o legislador pretendeu criar uma tutela penal das crianças até 14 anos 

no domínio sexual, estendendo-se a proteção da autodeterminação sexual a situações que não seriam crime 

se praticadas entre adultos. 

Com a revisão de 1998, tiveram lugar alterações que Jorge de Figueiredo Dias considera ser «a 

“desnaturação” deste tipo de crime (posteriormente, em alguma medida, corrigida) que se traduzia em incluir 

na tutela penal sexual de crianças atividades que nada tinham a ver com uma tal tutela, mas com a exploração 

comercial ou económica, ilícita embora ou até criminosa, de material pornográfico», o qual, com a revisão de 

2007, seria incluído no novo preceito da pornografia de menores5. 

                                                           
1 Cfr. J. J. GOMES CANOTILHO, VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada: Artigos 108.º a 296.º, 

Vol. II, 4.ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2010, p. 869. 
2 Adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas a 20 de novembro de 1989 e ratificada por Portugal através da 
Resolução da Assembleia da República n.º 20/90, de 12 de setembro, e do Decreto do Presidente da República n.º 49/90, 
de 12 de setembro. 
3 Cfr. J. J. GOMES CANOTILHO, VITAL MOREIRA, op. cit., p. 869. 
4 Idem, ibidem, pp. 869 e 870. 
5 Cfr. JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, “Artigo 171.º: Abuso sexual de crianças”, in Jorge de Figueiredo Dias (ed.), 
Comentário Conimbricense do Código Penal: Parte Especial – Artigos 131.º a 201.º, Tomo I, 2.ª edição, Coimbra, Coimbra 

Editora, 2012, p. 833. 

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dc-conv-sobre-dc.html
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art26
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art1
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=109&tabela=leis
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39011
https://dre.pt/application/file/222334
https://dre.pt/application/file/222334
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Assim, no caso do artigo 171.º do Código Penal, o bem jurídico protegido são as «condutas de natureza 

sexual que, em consideração da pouca idade da vítima, podem, mesmo sem coação, prejudicar o livre 

desenvolvimento da sua personalidade, em particular na esfera sexual»6. 

Relativamente ao artigo 172.º do Código Penal (abuso sexual de menores dependentes), o bem jurídico 

protegido permanece o livre desenvolvimento da personalidade do menor na esfera sexual, embora este 

preceito vinque a ideia de que a liberdade e a autodeterminação sexual de adolescentes entre os 14 e os 18 

anos, que estejam confiados a um terceiro para educação ou assistência, justifica uma proteção especial, 

sendo este um princípio que resulta da existência de uma especial relação de dependência7. 

Por sua vez, e sempre com o livre desenvolvimento da sexualidade do menor como bem jurídico protegido, no 

artigo 173.º do Código Penal (atos sexuais com adolescentes), essa proteção é limitada a menores de idade 

entre os 14 e os 16 anos, «face a processos proibidos de sedução conducentes à prática de atos sexuais de 

relevo», sendo que o ato sexual referido «é livre e conscientemente consentido, simplesmente se tendo 

chegado a ele através do meio típico da sedução»8. 

Conforme já referido, o crime de pornografia de menores (previsto no artigo 176.º do Código Penal) foi 

autonomizado através da revisão de 2007, tratando-se de um crime de perigo abstrato. Neste artigo, o bem 

jurídico protegido pela incriminação incide, uma vez mais, no livre desenvolvimento da vida sexual do menor, 

sendo que, no caso deste tipo de crime, são protegidos todos os menores de 18 anos contra conteúdos ou 

materiais de cariz pornográfico9. 

Encontrando-se prevista no artigo 177.º do Código Penal, a agravação dos crimes previstos nos artigos 171.º, 

172.º, 173.º e 176.º tem como justificação ora características especiais do agente – ex.: ser portador de uma 

doença –, ora a produção de um outro resultado além do ilícito – ex.: gravidez, ofensa à integridade física ou 

suicídio –, ora a existência de uma relação especial entre a vítima e o agente – sendo disso exemplo as 

relações familiares, de tutela ou curatela, bem como relações de dependência hierárquica, económica ou de 

trabalho –, pois que essa mesma relação pode influenciar o comportamento sexual da vítima e/ou pode 

potenciar a atuação do agente10. 

Antecedentes parlamentares 

                                                           
6 Idem, ibidem, p. 834. 
7 Cfr. MARIA JOÃO ANTUNES, “Artigo 172.º: Abuso sexual de menores dependentes”, in Jorge de Figueiredo Dias (ed.), 
Comentário Conimbricense do Código Penal: Parte Especial – Artigos 131.º a 201.º, Tomo I, 2.ª edição, Coimbra, Coimbra 

Editora, 2012, p. 846. 
8 Cfr. JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, MARIA JOÃO ANTUNES, “Artigo 173.º: Atos sexuais com adolescentes”, in Jorge 
de Figueiredo Dias (ed.), Comentário Conimbricense do Código Penal: Parte Especial – Artigos 131.º a 201.º, Tomo I, 2.ª 
edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, p. 859. 
9 Cfr. MARIA JOÃO ANTUNES, CLÁUDIA SANTOS, “Artigo 176.º: Pornografia de menores”, in Jorge de Figueiredo Dias 
(ed.), Comentário Conimbricense do Código Penal: Parte Especial – Artigos 131.º a 201.º, Tomo I, 2.ª edição, Coimbra, 
Coimbra Editora, 2012, p. 881. 
10 MARIA JOÃO ANTUNES, “Artigo 177.º: Agravação”, in Jorge de Figueiredo Dias (ed.), Comentário Conimbricense do 
Código Penal: Parte Especial – Artigos 131.º a 201.º, Tomo I, 2.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, pp. 887-893. 
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A revisão ao Código Penal concluída em 2007, que se traduziu na Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro 

(Vigésima terceira alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro), 

motivou a apresentação de iniciativas11 de várias forças políticas com assento na Assembleia da República e 

também do Governo. 

Uma outra iniciativa, o projeto de lei n.º 522/XII/3.ª (BE), que altera a previsão legal dos crimes de violação e 

coação sexual no Código Penal, foi rejeitada a 9 de julho de 2014 na reunião da Comissão. Além de esta 

iniciativa ser inspirada na Convenção para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a 

Violência Doméstica (Convenção de Istambul), a mesma pretendia introduzir alterações aos crimes de coação 

sexual e de violação quando praticados contra menores de idade, tanto menores de 14 anos como menores 

de 16 anos. Propôs ainda a alteração da redação dos artigos 177.º e 178.º do Código Penal. 

 

 Enquadramento doutrinário/bibliográfico 

Bibliografia específica 

 ABUSO de crianças e jovens: da suspeita ao diagnóstico. Coord. Teresa Magalhães. Lisboa: Lidel, 

2010. 225 p. ISBN 978-972-757-655-5. Cota: 12.36 - 122/2010. 

Resumo: Nesta obra, os autores fornecem uma panorâmica do fenómeno do abuso de crianças e 

jovens, juntando elementos essenciais para verdadeiramente se compreender este problema, para o 

identificar e acompanhar, para o tratar e prevenir. Falam sobre o perfil das vítimas e dos abusadores; 

sobre as suas características; sobre a dimensão epidemiológica deste problema; de como começam e 

de como evoluem estes atos; que razões os podem explicar; quais os fatores de risco e como 

identificá-los; quais os indicadores psicológicos, físicos e biológicos de abuso e como valorá-los; das 

situações extremas de abuso mortal; da sinalização do abuso; da sua investigação inicial associada ao 

diagnóstico médico-legal e forense; e da proteção e enquadramento jurídico. 

 CARMO, Rui do - Declarações para memória futura: crianças vítimas de crimes contra a liberdade e a 

autodeterminação sexual. Revista do Ministério Público. Lisboa. ISSN 0870-6107. N.º 134 (abr./jun. 

2013). p. 117-147. Cota: RP-179. 

Resumo: O presente artigo analisa - à luz da Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das 

Crianças contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais e da Diretiva 2011/92/EU do Parlamento 

Europeu e do Conselho, relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a 

pornografia infantil - a legislação e a prática das declarações para memória futura de crianças vítimas 

                                                           
11 Com incidência na matéria em apreço destacam-se, além da Proposta de Lei n.º 98/X/2.ª (GOV), o Projeto de Lei n.º 
211/X/1.ª (PS), o Projeto de Lei n.º 219/X/1.ª (PEV), o Projeto de Lei n.º 236/X/1.ª (PSD), o Projeto de Lei n.º 352/X/2.ª 
(CDS-PP) e o Projeto de Lei n.º 353/X/2.ª (BE), 
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de crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual e afirma a necessidade de coordenação e 

coerência entre as intervenções penal e de proteção e promoção dos direitos da criança. 

 CONSELHO DA EUROPA - Protecting children from sexual violence: a comprehensive 

approach. Strasbourg: Council of Europe, 2010.  325 p. ISBN 978-92871-6972-3. Cota: 12.06.8 – 

499/2011. 

Resumo: Este livro inclui uma coleção de documentos que abordam os diversos tópicos que se 

colocam quando se trata do planeamento de ações contra a violência sexual. Encontra-se dividido em 

cinco partes: a realidade da violência sexual contra as crianças na Europa e os quadros legais 

existentes; a prevenção e a comunicação dos casos de violência sexual e a formação de profissionais; 

a reabilitação e reintegração social das vítimas, incluindo os perpetradores; a violência sexual na 

Internet; e as parcerias públicas e privadas para eliminar a violência sexual sobre as crianças. 

Fornece informação sobre as diversas facetas deste complexo assunto, salientando novos conceitos, 

factos e recomendações. Chama a atenção para a significativa falta de dados sobre a prevalência e a 

natureza da violência sexual na Europa, ressaltando a necessidade de coordenação pan-europeia de 

investigação e de recolha de informação, vitais para a elaboração de políticas e programas eficazes. 

Apela para a necessidade de uma ação coordenada e urgente em diversas áreas para melhorar a 

proteção da criança, através da sensibilização orientada e programas de formação, intervenção e 

terapia especializados, educação sexual nas escolas, atitudes familiares responsáveis e sistemas de 

justiça com leis mais rígidas no que diz respeito ao abuso sexual, e que tenham em conta as 

necessidades especiais das crianças. 

 MAGRIÇO, Manuel Eduardo Aires - A exploração sexual de crianças no Ciberespaço: aquisição e 

valoração de prova forense de natureza digital. Várzea da Rainha: Sinapis Editores, 2013. 160 p. 

ISBN 978-989-691-190-4. Cota: 12.06.8 – 378/2013. 

Resumo: A exploração sexual de crianças no ciberespaço constitui presentemente um problema 

mundial: o desenvolvimento de novas tecnologias que aumentam as formas de acesso ao mundo 

virtual tem contribuído para a crescente divulgação de material de abuso sexual. Existem 

constrangimentos na identificação de vítimas, agressores e locais da prática da violência sexual contra 

as crianças no ciberespaço, o que implica o uso de novas metodologias, por parte da investigação 

criminal, na repressão do fenómeno.  

Constituem fatores estruturantes na prevenção e repressão deste fenómeno: o aprofundamento da 

cooperação judiciária penal internacional, uma análise centralizada da informação, a difusão de boas 

práticas, a formação especializada dos operadores judiciários sobre os procedimentos relativos à 

aquisição, valoração e manutenção da cadeia de custódia da prova digital, o apoio pericial técnico e 
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especializado junto do Ministério Público de peritos informáticos forenses, a que se deve aliar o 

desenvolvimento de ações de prevenção criminal encobertas em linha e a consciencialização pública 

dos perigos. 

 RIBEIRO, Catarina João Capela - A criança na justiça: trajectórias e significados do processo 

judicial de crianças vítimas de abuso sexual intrafamiliar. Coimbra: Almedina, 2009. 213 p. 

(Psicologia). ISBN 978-972-40-3787-5. Cota: 12.36 – 337/2009. 

Resumo: Este estudo identifica, entre muitas outras coisas, algumas das dinâmicas e processos 

associados à vitimização secundária de crianças vítimas de abuso sexual intrafamiliar em contacto 

com o sistema de justiça, revelando-nos o olhar e a voz dos seus atores de menor idade e apontando-

nos soluções. A autora aborda as seguintes questões: 

- Dinâmicas do abuso sexual de crianças em contexto familiar e impacto desse abuso nas próprias 

crianças; 

- Enquadramento legal do abuso sexual de crianças em Portugal e conceito de vítima; 

- Participação da criança vítima de abuso sexual no processo judicial. 

 SIMON, Perrine - La directive "enfants" (2011/92): un rapprochement à géométrie variable. Revue de 

l'Union européenne. Paris. ISSN 0035-2616. N.º 582 (oct.-nov. 2014), p. 570-575. Cota: RE-33. 

Resumo: O presente artigo faz uma análise da Diretiva UE n.º 2011/92 relativa à luta contra o abuso 

sexual, a exploração sexual e a pornografia infantis. Nele o seu autor chama a atenção para uma 

aproximação legislativa variável em função do país da UE onde a Diretiva é aplicada. Por um lado, ela 

conduz: a uma maior harmonização no tratamento deste tipo de crimes a nível europeu; a um aumento 

do número de crimes previsto, o que implica a criação de novas categorias de crimes; e à prescrição 

de penas cada vez mais precisas e severas. Por outro lado, a aproximação ao nível da harmonização 

penal é questionável uma vez que limitada em função da utilização de algumas peculiaridades criadas 

pelas diferentes legislações nacionais, como acontece no caso do recurso ao direito nacional para 

determinar a maioridade sexual e pelo recurso à transposição da Diretiva pelos limites mínimos 

impostos. 

 UNICEF. Innocenti Research Centre - Handbook on the optional protocol on the sale of children, 

child prostitution and child pornography [Em linha]. Florence: UNICEF, 2009. 74 p. [Consult. 23 

fev. 2015]. Disponível em: 

WWW: <URL: http://arnet/sites/DSDIC/BIB/BIBArquivo/m/2014/child_abuse.pdf 
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Resumo: A Convenção sobre os Direitos da Criança é complementada por dois Protocolos 

Facultativos: um trata da venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil, e o outro do 

envolvimento de crianças em conflitos armados. Este manual tem como objetivo promover a 

compreensão e implementação efetiva do Protocolo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo 

à venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil. Descreve a génese, o âmbito e o 

conteúdo do Protocolo e fornece exemplos de medidas tomadas pelos Estados Parte, para cumprir as 

suas obrigações nos termos do referido instrumento. 

O referido Protocolo criminaliza atos específicos relativos à venda de crianças, prostituição e 

pornografia infantil, incluindo a tentativa e a cumplicidade. Estabelece normas mínimas para proteger 

as vítimas em processos-crime, reconhecendo o direito das vítimas a pedir indemnização. Estimula o 

reforço da cooperação e assistência internacionais e a adoção de legislação extraterritorial. 

 

 Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

A União Europeia assume como uma das suas bandeiras por excelência a proteção dos direitos da criança 

(artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia (TUE)) e promove como valores a «proteção dos direitos do 

Homem, em especial os da criança» (artigo 3.º, n.º 5, do TUE). Mais consagra o princípio segundo o qual são 

concedidos poderes ao Parlamento Europeu e ao Conselho para estabelecerem «regras mínimas relativas à 

definição das infrações penais e das sanções em domínios de criminalidade particularmente grave com 

dimensão transfronteiriça que resulte da natureza ou das incidências dessas infrações, ou ainda da especial 

necessidade de as combater, assente em bases comuns», entre as quais se inclui a «exploração sexual de 

mulheres e crianças» (artigo 83.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia). 

Também na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia é possível encontrar disposições que 

reforçam o enfoque na criança como prioridade. Com efeito, reconhece este instrumento que «as crianças têm 

direito à proteção e aos cuidados necessários ao seu bem-estar» (artigo 24.º, n.º 1), sendo sempre aplicável o 

princípio da inviolabilidade da dignidade do ser humano (artigo 1.º). 

Além dos Tratados e da Carta de Direitos Fundamentais, a União Europeia tem ainda como referência a 

Convenção sobre os Direitos da Criança, mais concretamente o compromisso dos Estados-Partes na 

Convenção a respeitarem e garantirem os direitos previstos na mesma a todas as crianças que se encontrem 

à sua jurisdição, sem discriminação alguma (artigo 2.º da Convenção). 

Um desses compromissos encontra expressão direta no artigo 19.º da Convenção, onde se diz que os 

Estados-Partes «tomam todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educativas adequadas à 

proteção da criança contra todas as formas de violência física ou mental, dano ou sevícia, abandono ou 

tratamento negligente; maus tratos ou exploração, incluindo a violência sexual, enquanto se encontrar sob a 

http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/pm/Tratados/Lisboa/tratados-TUE-TFUE-V-Lisboa.html
http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/pm/Tratados/Lisboa/tratados-TUE-TFUE-V-Lisboa.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:pt:PDF
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dc-conv-sobre-dc.html
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guarda de seus pais ou de um deles, dos representantes legais ou de qualquer outra pessoa a cuja guarda 

haja sido confiada» (n.º 1). 

O artigo 34.º consolida os deveres dos Estados nesta matéria, ao reconhecer que devem proteger a criança 

«contra todas as formas de exploração e de violências sexuais», impondo-se o dever de «tomar medidas 

adequadas (…) para impedir que: a criança seja incitada ou coagida a dedicar-se a uma atividade sexual ilícita 

[alínea a)]; que a criança seja explorada para fins de prostituição ou de outras práticas sexuais ilícitas [alínea 

b)]; e que a criança seja explorada na produção de espetáculos ou de material de natureza pornográfica 

[alínea c)]». 

Tendo estes instrumentos como base, o Plano de Ação do Conselho e da Comissão sobre a melhor forma de 

aplicar as disposições do Tratado de Amesterdão relativas à criação de um espaço de liberdade, de segurança 

e de justiça12 e as conclusões do Conselho Europeu de Tampere (de 1999) preveem a adoção de legislação 

que combata a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil. A intenção de seguir novas medidas 

legislativas que tenham por objeto a redução das disparidades entre as abordagens jurídicas nos Estados-

Membros e concorram para a efetivação de uma cooperação eficaz contra a exploração sexual de crianças e a 

pornografia infantil é ainda evidente na Ação Comum de 24 de fevereiro de 1997, adotada pelo Conselho com 

base no artigo K.3 do TUE, relativa à ação contra o tráfico de seres humanos e a exploração sexual de 

crianças, e ainda na Decisão do Conselho 2000/375/JAI, de 29 de maio de 2000, sobre o combate à 

pornografia infantil na Internet. 

Mais tarde, através da Decisão-Quadro 2004/68/JAI do Conselho, de 22 de dezembro de 2003, novamente 

dedicada aos mesmos temas, reforça-se que «a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil 

constituem graves violações dos direitos humanos e do direito fundamental da criança a uma educação e um 

desenvolvimento harmoniosos». Apela-se, também, no sentido de ser «necessário garantir que as sanções 

aplicadas aos autores das infrações sejam suficientemente severas». 

Já em 2011, a Diretiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 201113, 

prossegue a estratégia de prevenção e combate aos crimes sexuais contra as crianças, assumindo que 

«deverão ser tratados de forma abrangente, abarcando a repressão dos autores dos crimes, a proteção das 

crianças vítimas dos crimes e a prevenção do fenómeno». Em suma, não só o conceito de «criança» segue a 

definição da Convenção sobre os Direitos da Criança, sendo «uma pessoa com menos de 18 anos de idade» 

(artigo 2.º, alínea a)), como se entende que o superior interesse da criança deverá permanecer 

exclusivamente como fim a prosseguir sempre que se adotarem medidas para combater crimes desta 

                                                           
12 Publicado no Jornal Oficial C 19, de 23 de janeiro de 1999. 
13 Relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil, e que substitui a 
Decisão-Quadro 2004/68/JAI do Conselho. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999Y0123(01)&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999Y0123(01)&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999Y0123(01)&from=PT
http://ftp.infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000000001-000005000/000001399.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997F0154&rid=8
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0375&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004F0068&rid=11
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&rid=3
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natureza, associando-se este diploma à Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 

abril de 201114. 

Neste sentido, impõe-se que as «formas graves de abuso sexual e de exploração sexual de crianças deverão 

ser penalizadas de forma eficaz, proporcionada e dissuasiva», devendo ser aplicada a pena máxima de prisão 

prevista nesta diretiva (não menos de 10 anos de prisão) «pelo menos, aos comportamentos mais graves que 

integram esses crimes», podendo ser privilegiado o princípio segundo o qual é permitido aos Estados-

Membros «combinar, tendo em conta a legislação nacional, as penas de prisão previstas na sua legislação 

para esses crimes». 

A Diretiva 2011/92/UE surge cerca de um ano após a entrada em vigor da Convenção de Lanzarote15 que 

conta, atualmente, com 35 Estados-Membros e 12 Estados signatários, e cujo objeto se divide em três áreas: 

a da prevenção e combate à exploração sexual e aos abusos sexuais de crianças; a da proteção dos direitos 

das crianças vítimas de exploração sexual e de abusos sexuais; a da promoção da cooperação nacional e 

internacional contra a exploração sexual e os abusos sexuais de crianças (artigo 1.º). Para que os Estados 

prossigam estes fins de forma mais eficiente, a Convenção contempla um conjunto de medidas de natureza 

diversa, visando quer propostas de alteração legislativa, quer propostas de implementação de mecanismos 

que garantam a execução dos objetivos da Convenção. 

 

 Enquadramento internacional 

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-Membros da União Europeia: Espanha e 

Itália. 

ESPANHA 

Espanha ratificou a Convenção de Lanzarote a 5 de agosto de 2010. 

A redação atual do Código Penal espanhol, aprovado pela Lei Orgânica n.º 10/1995, de 23 de novembro, 

prevê penas de prisão de 1 a 5 anos ou de 6 a 12 anos para quem atentar contra a liberdade sexual de outra 

pessoa recorrendo a violência ou intimidação (artigo 178.º) e quando a agressão sexual consista em coito oral, 

vaginal ou anal ou na introdução de partes do corpo ou objetos (artigo 179.º). A moldura penal pode ser 

                                                           
14 Relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas, e que substitui a Decisão-
Quadro 2002/629/JAI do Conselho. 
15 A Convenção de Lanzarote entrou em vigor a 1 de julho de 2010, após o depósito de cinco instrumentos de ratificação 
que incluíram 3 Estados-Membros do Conselho da Europa. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&rid=1
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=201&CM=1&DF=&CL=ENG
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html
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agravada para 5 a 10 anos e 12 a 15 anos, respetivamente, «quando a vítima seja especialmente vulnerável, 

em razão da sua idade» (artigo 180.º, n.º 1, 3.ª). 

Também o artigo 181.º prevê a punição daqueles que, sem violência ou intimidação, mas sem que obtenham o 

consentimento da vítima, realizem atos que atentem contra a liberdade ou identidade sexual de outra pessoa, 

correspondendo a estas condutas pena de prisão de 1 a 3 anos ou pena de multa de 18 a 24 meses. Sempre 

que semelhante conduta inclua coito oral, vaginal ou anal ou a introdução de partes do corpo ou objetos, a 

pena de prisão será de 4 a 10 anos. As penas são ainda agravadas caso as condutas ocorram contra vítimas 

especialmente vulneráveis em razão da sua idade. 

Paralelamente, o artigo 182.º tipifica condutas específicas contra menores de idade, particularmente contra 

menores de 16 anos, o que faz da seguinte maneira: 

“1. El que, interviniendo engaño, realice actos de carácter sexual con persona mayor de trece 

años y menor de dieciséis, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años, o multa 

de doce a veinticuatro meses. 

2. Cuando los actos consistan en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción 

de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, la pena será de 

prisión de dos a seis años. La pena se impondrá en su mitad superior si concurriera la 

circunstancia 3.ª, o la 4.ª, de las previstas en el artículo 180.1 de este Código”. 

Por sua vez, no artigo 183.º, aos atos que atentem contra a identidade sexual de um menor de 13 anos 

corresponde pena de prisão de 2 a 6 anos, podendo ser aplicável pena de 5 a 10 anos de prisão quando o 

ataque seja conduzido com violência ou intimidação ou de 12 a 15 anos nas situações referidas nos artigos 

anteriores, sendo de aplicar a metade destas penas sempre que se verifiquem determinadas circunstâncias. 

Além destas, outras condutas são criminalizadas pelo Código Penal quando praticadas contra, 

designadamente: 

1. Estabelecer contactos com um menor de 13 anos (através de qualquer meio de comunicação) e lhe 

proponha um encontro com a intenção de realizar qualquer ato previsto nos artigos 178.º a 183.º e 

189.º do Código Penal (artigo 183.º bis); 

2. Solicitar favores de natureza sexual, para si ou para um terceiro, no âmbito de uma relação laboral, de 

docência ou de prestação de serviços (artigo 184.º); 

3. Exibicionismo perante menores de idade (artigo 185.º); 

4. Venda, difusão ou exibição de material pornográfico a menores idade (artigo 186.º); 

5. Indução, promoção, favorecimento ou facilitação de prostituição de um menor de idade ou solicitação, 

aceitação ou obtenção de relações sexuais com menores de idade em troca de retribuição ou 

promessa (artigo 187.º); 
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6. Forçar um menor de idade a prostituir-se (artigo 188.º); 

7. Recrutamento ou utilização de menores de idade em espetáculos exibicionistas ou pornográficos, bem 

como produção ou financiamento de material da mesma natureza e ainda a sua produção, venda, 

distribuição, exibição ou correspondente facilitação (artigo 189.º). 

ITÁLIA 

Em Itália, a Convenção de Lanzarote foi aprovada pela Lei n.º 172/2012, de 1 de outubro (Ratifica ed 

esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e 

l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento 

interno). 

Esta Lei veio introduzir modificações ao Código Penal italiano (ver artigo 4.º da Lei 172/2012), ao Código de 

Processo Penal (artigo 5.º da mesma Lei), ao Decreto Legislativo n.º 159/2011, de 6 de setembro, “em matéria 

de proibição de aproximação a locais frequentados habitualmente por menores” [n.º 5 do artigo 8.º] e à Lei n.º 

354/1975, de 26 de julho, “em matéria de concessão de benefícios aos detidos por crimes por dano a 

menores” [n.º 1-quater do artigo 4-bis]. 

A Itália transpôs recentemente a Diretiva 2011/92/UE (Luta contra o abuso sexual, a exploração sexual de 

crianças e a pornografia infantil), através do Decreto legislativo n.º 39/2014, de 4 de março (Attuazione della 

direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 

minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI). 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

 Iniciativas legislativas 

Efetuada consulta à base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se existirem pendentes, também 

na 1.ª Comissão, várias iniciativas que propõem igualmente alterações ao Código Penal, sendo as seguintes 

em matéria de algum modo conexa: 

 

 - Projeto de lei n.º 769/XII/4.ª (PSD, CDS-PP) — Reforça a proteção das vítimas de violência 

doméstica, procedendo à trigésima quinta alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, 

de 23 de setembro, e à segunda alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, que estabelece o regime 

jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas. 

 - Projeto de lei n.º 665/XII/4.ª (BE) — Altera a natureza do crime de violação, tornando-o crime público 

http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/minori/2012_10_01_L01012012n172.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354!vig=
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&rid=3
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;39
http://arexp1:7780/wininiciativas/XII/textos/pjl769-XII.doc
http://arexp1:7780/wininiciativas/XII/textos/pjl665-XII.doc
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 - Projeto de lei n.º 664/XII/4.ª (BE) — Altera a previsão legal dos crimes de violação e coação sexual 

no Código Penal 

 - Projeto de lei n.º 663/XII/4.ª (BE) — Cria o tipo legal de perseguição no Código Penal 

 - Projeto de lei n.º 661/XII/4.ª (BE) — Cria o tipo legal de assédio sexual no Código Penal 

 - Projeto de lei n.º 659/XII/4.ª (PS) — Procede à alteração do Código Penal, criando os crimes de 

perseguição e casamento forçado em cumprimento do disposto na Convenção de Istambul. 

 - Projeto de lei n.º 647/XII/4.ª (PSD,CDS-PP) — Altera o Código Penal, criminalizando a perseguição e 

o casamento forçado 

 - Projeto de lei n.º 517/XII/3.ª (PSD) — Autonomiza a criminalização da mutilação genital feminina - 31ª 

alteração ao Código Penal 

 - Projeto de lei n.º 515/XII/3.ª (CDS-PP) — Procede à 31.ª alteração ao Código Penal, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, criando o crime de mutilação genital feminina 

 - Projeto de lei n.º 453/XII/3.ª (PSD) — 31ª alteração ao Código Penal, 6ª alteração à Lei n.º 34/87, de 

16 de julho, 1ª alteração à Lei n.º 20/2008, de 21 de abril, 1ª alteração à Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, e 1ª 

alteração à Lei n.º 19/2008, de 21 de abril, no sentido de dar cumprimento às recomendações dirigidas a 

Portugal em matéria de corrupção pelo GRECO, Nações Unidas e OCDE no contexto de processos de 

avaliações mútuas. 

Encontra-se ainda pendente, na 1.ª Comissão, sobre temática idêntica: 

 - Proposta de lei n.º 228/XII/3.ª (ALRAM) — Estratégia nacional para a proteção das crianças contra a 

exploração sexual e os abusos 

 

 

 Petições 

Não se identificaram petições pendentes em matéria idêntica. 

 

V. Consultas e contributos 

 

A Comissão solicitou ainda, em 13 de fevereiro de 2015, por ofício, pareceres às seguintes entidades: 

Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público e Ordem dos Advogados. 

Todos os pareceres e contributos remetidos à Assembleia da República serão publicados na página da 

iniciativa na Internet. 

 

http://arexp1:7780/wininiciativas/XII/textos/pjl664-XII.doc
http://arexp1:7780/wininiciativas/XII/textos/pjl663-XII.doc
http://arexp1:7780/wininiciativas/XII/textos/pjl661-XII.doc
http://arexp1:7780/wininiciativas/XII/textos/pjl659-XII.doc
http://arexp1:7780/wininiciativas/XII/textos/pjl647-XII.doc
http://arexp1:7780/wininiciativas/XII/textos/pjl517-XII.doc
http://arexp1:7780/wininiciativas/XII/textos/pjl515-XII.doc
http://arexp1:7780/wininiciativas/XII/textos/pjl453-XII.doc
http://arexp1:7780/wininiciativas/XII/textos/ppl228-XII.doc
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39011
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39011
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VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

Em face da informação disponível não é possível quantificar eventuais encargos resultantes da aprovação da 

presente iniciativa. 

 


