


























 

 

 
Nota Técnica 

 

 

Proposta de Lei n.º 305/XII/4.ª – Procede à 36.ª alteração ao Código Penal, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, transpondo a Diretiva n.º 2011/93/UE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, e cria o sistema 

de registo de identificação criminal de condenados pela prática de crimes contra a 

autodeterminação sexual e a liberdade sexual do menor (GOV) 

 

Data de admissão: 19 de março de 2015 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 

 

 

Índice 

 

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

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

cumprimento da lei formulário 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

V. Consultas e contributos 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

 

 

Elaborada por: Alexandre Guerreiro (DILP), Lurdes Sauane (DAPLEN), Luís Correia da Silva (BIB) e 

Nélia Monte Cid (DAC). 

 

Data: 31 de março de 2015 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39169


2 

 

Proposta de Lei n.º 305/XII/4.ª (GOV) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 

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

 

A presente Proposta de Lei, da iniciativa do Governo, visa transpor para a ordem jurídica interna a 

Diretiva 2011/93/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa 

à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil e dar 

cumprimento às obrigações decorrentes da ratificação da Convenção do Conselho da Europa para 

a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais, assinada em 

Lanzarote, em 25 de outubro de 2007. 

 

Invoca o proponente Governo que o abuso e a exploração sexual de crianças são crimes 

particularmente graves, porque praticados contra menores, com direito a proteção e cuidados 

especiais, e que provocam danos duradouros, exigindo, portanto, sanções elevadas e a 

criminalização de todas as condutas que constituam formas de abuso e exploração, de modo a 

tornar eficaz o combate a estes crimes.  

 

Nesse sentido, propõe a alteração dos tipos penais constantes da Secção II do Capítulo V do 

Título I do Livro II do Código Penal “Crimes contra a autodeterminação sexual”, agravando as 

sanções aplicáveis à tipificação vigente; alargando o regime de prova aos condenados pela prática 

destes crimes; reforçando a criminalização da conduta de pornografia de menores no tocante aos 

atos praticados através de sistema informático e criminalizando o aliciamento de menores, por 

meio de tecnologias de informação e de comunicação, para fins sexuais, para além de se 

densificarem, como sanções acessórias, o regime de proibição do exercício de funções por parte 

de condenados por crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual e o regime de 

proibição de confiança de menores e inibição de responsabilidades parentais. 

 

O proponente preconiza, pois, a alteração dos artigos 171.º a 177.º do Código Penal e o 

aditamento a este do artigo 176.º-A, na parte especial, para além do aditamento de novos artigos 

69.º-A1 e 69.º-B, relativos às penas acessórias de proibição do exercício de funções e de confiança 

de menores (revogando-se, em contrapartida o atual artigo 179.º), nos termos que a seguir 

comparativamente se apresentam: 

 

                                                           
1 Em caso de aprovação na generalidade, na subsequente fase de discussão e votação na especialidade, dever-se-á 
atentar na necessidade de renumeração destes artigos, em face da atual vigência do artigo 69.º-A (Declaração de 
indignidade sucessória), aditado ao Código Penal pela Lei n.º 82/2014, de 30 de Dezembro. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&rid=3
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/Source/LanzaroteConvention_por.pdf
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Código Penal Proposta de Lei 

Artigo 53.º 

Suspensão com regime de prova 

1 - O tribunal pode determinar que a suspensão seja 

acompanhada de regime de prova, se o considerar 

conveniente e adequado a promover a reintegração 

do condenado na sociedade.  

2 - O regime de prova assenta num plano de 

reinserção social, executado com vigilância e apoio, 

durante o tempo de duração da suspensão, dos 

serviços de reinserção social.  

3 - O regime de prova é ordenado sempre que o 

condenado não tiver ainda completado, ao tempo do 

crime, 21 anos de idade ou quando a pena de prisão 

cuja execução for suspensa tiver sido aplicada em 

medida superior a três anos. 

Artigo 53.º 

[...] 

1 - […]. 

 

2 - […]. 

 

 

3 - […]. 

 

 

4 - O regime de prova é também 

sempre ordenado quando o agente 

seja condenado pela prática de 

crime previsto nos artigos 163.º a 

176.º-A, cuja vítima seja menor. 

 

Artigo 54.º 

Plano de reinserção social 

1 - O plano de reinserção social contém os 

objectivos de ressocialização a atingir pelo 

condenado, as actividades que este deve 

desenvolver, o respectivo faseamento e as medidas 

de apoio e vigilância a adoptar pelos serviços de 

reinserção social.  

2 - O plano de reinserção social é dado a conhecer 

ao condenado, obtendo-se, sempre que possível, o 

seu acordo prévio.  

3 - O tribunal pode impor os deveres e regras de 

conduta referidos nos artigos 51.º e 52.º e ainda 

outras obrigações que interessem ao plano de 

readaptação e ao aperfeiçoamento do sentimento de 

responsabilidade social do condenado, 

nomeadamente:  

a) Responder a convocatórias do magistrado 

Artigo 54.º 

[…] 

1 - […]. 

 

 

 

2 - […]. 

 

3 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]. 
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responsável pela execução e do técnico de 

reinserção social;  

b) Receber visitas do técnico de reinserção social e 

comunicar-lhe ou colocar à sua disposição 

informações e documentos comprovativos dos seus 

meios de subsistência;  

c) Informar o técnico de reinserção social sobre 

alterações de residência e de emprego, bem como 

sobre qualquer deslocação superior a oito dias e 

sobre a data do previsível regresso;  

d) Obter autorização prévia do magistrado 

responsável pela execução para se deslocar ao 

estrangeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Nos casos previstos no n.º 4 do 

artigo anterior, o regime de prova 

deve visar em particular a 

prevenção da reincidência, 

devendo para o efeito incluir 

sempre o acompanhamento 

técnico do condenado que se 

mostre necessário, 

designadamente através da 

frequência de programas de 

reabilitação para agressores 

sexuais de crianças e jovens. 

 

Artigo 171.º 

Abuso sexual de crianças 

1 - Quem praticar acto 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 acto sexual de relevo consistir em cópula, 

coito anal, coito oral ou introdução vaginal ou anal de 

partes do corpo ou objectos, o agente é punido com 

pena de prisão de três a dez anos.  

3 - Quem: 

a) Importunar menor de 14 anos, praticando acto 

Artigo 171.º 

[…] 

1 - […].  

 

2 - […]. 

 

 

3 - […]: 

a) […]; 
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previsto no artigo 170.º; ou  

b) Actuar sobre menor de 14 anos, por meio de 

conversa, escrito, espectáculo ou objecto 

pornográficos;  

 

 

é punido com pena de prisão até três anos.  

4 - Quem praticar os actos descritos no número 

anterior com intenção lucrativa é punido com pena 

de prisão de seis meses a cinco anos. 

b) […]; 

 

c) Aliciar menor de 14 anos a 

assistir a abusos sexuais ou 

a atividades sexuais; 

[…]. 

4 - […]. 

 

5 - A tentativa é punível. 

 

Artigo 172.º 

Abuso sexual de menores dependentes 

1 - Quem praticar ou levar a praticar acto 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 acto 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 actos 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 - Quem praticar os atos descritos no 

número anterior com intenção 

lucrativa é punido com pena de 

prisão até cinco anos. 

4 - A tentativa é punível. 

 

Artigo 173.º 

Actos sexuais com adolescentes 

1 - Quem, sendo maior, praticar acto 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. 

Artigo 173.º 

[…] 

1 - Quem, sendo maior, praticar ato 

sexual de relevo com menor entre 14 

e 16 anos, ou levar a que ele seja 

praticado por este com outrem, 

abusando da sua inexperiência, é 
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2 - Se o acto sexual de relevo consistir em cópula, 

coito oral, coito anal ou introdução vaginal ou anal de 

partes do corpo ou objectos, o agente é punido com 

pena de prisão até três anos ou multa até 360 dias. 

punido com pena de prisão até 

dois anos. 

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. 

3 - A tentativa é punível. 

 

Artigo 174.º 

Recurso à prostituição de menores 

1 - Quem, sendo maior, praticar acto sexual de 

relevo com menor entre 14 e 18 anos, mediante 

pagamento ou outra contrapartida, é punido com 

pena de prisão até dois anos ou com pena de multa 

até 240 dias. 

 

2 - Se o acto sexual de relevo consistir em cópula, 

coito anal, coito oral ou introdução vaginal ou anal de 

partes do corpo ou objectos, o agente é punido com 

pena de prisão até três anos ou com pena de multa 

até 360 dias. 

  

3 - A tentativa é punível. 

Artigo 174.º 

[…] 

1 - Quem, sendo maior, praticar ato 

sexual de relevo com menor entre 14 

e 18 anos, mediante pagamento ou 

outra contrapartida, é punido com 

pena de prisão até dois anos. 

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. 

3 - […]. 

 

Artigo 175.º 

Lenocínio de menores 

1 - Quem fomentar, favorecer ou facilitar o exercício 

da prostituição de menor é punido com pena de 

prisão de um a cinco anos. 

  

2 - Se o agente cometer o crime previsto no número 

anterior:  

a) Por meio de violência ou ameaça grave;  

b) Através de ardil ou manobra fraudulenta;  

c) Com abuso de autoridade resultante de uma 

Artigo 175.º 

[…] 

1 - Quem fomentar, favorecer ou facilitar 

o exercício da prostituição de menor 

ou aliciar menor para esse fim é 

punido com pena de prisão de um 

a oito anos. 

2 - […]. 
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relação familiar, de tutela ou curatela, ou de 

dependência hierárquica, económica ou de trabalho;  

d) Actuando profissionalmente ou com intenção 

lucrativa; ou  

e) Aproveitando-se de incapacidade psíquica ou de 

situação de especial vulnerabilidade da vítima;  

é punido com pena de prisão de dois a dez anos. 

Artigo 176.º 

Pornografia de menores 

1 - Quem:  

a) Utilizar menor em espectáculo 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 actos descritos no 

número anterior profissionalmente ou com 

intenção lucrativa é punido com pena de 

prisão de um a oito anos. 

 

 

 

 

 

 

3 - Quem praticar os actos 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 

Artigo 176.º 

[…] 

1 - […].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - […]. 

 

 

3 - Quem praticar os atos descritos 

nas alíneas a) e b) do n.º 1 

recorrendo a violência ou ameaça 

grave é punido com pena de 

prisão de um a oito anos. 

4 - [Anterior n.º 3]. 
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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. 

 

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 dois anos. 

6 - Quem, presencialmente ou através 

de sistema informático ou 

qualquer outro meio, sendo maior, 

assistir ou facilitar acesso a 

espetáculo pornográfico 

envolvendo a participação de 

menores de 16 anos de idade é 

punido com pena de prisão até 

três anos. 

 

7 - Quem praticar os atos descritos 

nos n.ºs 5 e 6 com intenção 

lucrativa é punido com pena de 

prisão até três anos. 

8 - [Anterior n.º 5]. 

 

 Artigo 176.º-A 

Aliciamento de menores para fins sexuais 

1 - Quem, sendo maior, por meio de 

tecnologias de informação e de 

comunicação, aliciar menor, para 

encontro visando a prática de 

quaisquer dos atos 

compreendidos nos n.ºs 1 e 2 do 

artigo 171.º e nas alíneas a), b) e c) 

do n.º 1 do artigo anterior, é 

punido com pena de prisão até um 
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ano. 

2 - Se esse aliciamento for seguido de 

atos materiais conducentes ao 

encontro, o agente é punido com 

pena de prisão até dois anos. 

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, adoptante, 

adoptado, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 177.º 

[…] 

1 - […]: 

 

a) […];  

 

b) Se encontrar numa relação 

familiar, de coabitação, de 

tutela ou curatela, ou de 

dependência hierárquica, 

económica ou de trabalho do 

agente e o crime for praticado 

com aproveitamento desta 

relação.  

2 - […].  

 

 

3 - […]. 

 

 

4 - As penas previstas nos artigos 

163.º a 168.º e 171.º a 175.º, nos 

n.ºs 1 e 2 do artigo 176.º e no 

artigo 176.º-A são agravadas de 

um terço, nos seus limites mínimo 

e máximo, se o crime for cometido 

conjuntamente por duas ou mais 

pessoas. 
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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, 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. 

 

5 - [Anterior n.º 4]. 

 

 

 

6 - As penas previstas nos artigos 163.º 

a 165.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.  

7 - As penas previstas nos artigos 163.º 

a 165.º, 168.º, 174.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.  

8 - [Anterior n.º 7]. 

Artigo 179.º 

Inibição do poder paternal e proibição do 

exercício de funções 

Quem for condenado por crime previsto nos artigos 

163.º a 176.º pode, atenta a concreta gravidade do 

facto e a sua conexão com a função exercida pelo 

agente, ser: 

a) Inibido do exercício do poder paternal, da tutela ou 

da curatela; ou  

b) Proibido do exercício de profissão, função ou 

actividade que impliquem ter menores sob sua 

responsabilidade, educação, tratamento ou 

vigilância;  

Artigo 179.º 

Inibição do poder paternal e proibição do 

exercício de funções 

 

Revogado 

 

Artigo 69.º-A 

Proibição do exercício de funções por crimes 

contra a autodeterminação sexual e a liberdade 

sexual 

1 - Pode ser condenado na proibição 

de exercer profissão, emprego, 

funções ou atividades, públicas ou 
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por um período de dois a quinze anos. privadas, ainda que não 

remuneradas, cujo exercício 

envolva contato regular com 

menores, por um período fixado 

entre dois a 20 anos, atenta a 

concreta gravidade do fato e a sua 

conexão com a função exercida 

pelo agente, quem for punido por 

crime previsto nos artigos 163.º a 

176.º-A, quando a vítima não seja 

menor. 

2 - É condenado na proibição de 

exercer profissão, emprego, 

funções ou atividades, públicas ou 

privadas, cujo exercício envolva 

contato regular com menores, por 

um período fixado entre cinco e 20 

anos, quem for punido por crime 

previsto nos artigos 163.º a 176.º-

A, quando a vítima seja menor. 

3 - É condenado na proibição de 

exercer funções ou atividades 

públicas ou privadas, ainda que 

não remuneradas, nos 

estabelecimentos previstos no n.º 

1 do artigo 166.º, por um período 

fixado entre cinco e 20 anos, quem 

for punido por crime previsto no 

artigo 166.º. 

 

Artigo 69.º-B 

Proibição de confiança de menores e inibição de 

responsabilidades parentais 

1 - Pode ser condenado na proibição 

de assumir a confiança de menor, 

em especial a adoção, tutela, 
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curatela, acolhimento familiar, 

apadrinhamento civil, entrega, 

guarda ou confiança de menores, 

por um período fixado entre dois e 

20 anos, atenta a concreta 

gravidade do fato e a sua conexão 

com a função exercida pelo 

agente, quem for punido por crime 

previsto nos artigos 163.º a 176.º-

A, quando a vítima não seja 

menor. 

2 - É condenado na proibição de 

assumir a confiança de menor, em 

especial a adoção, tutela, curatela, 

acolhimento familiar, 

apadrinhamento civil, entrega, 

guarda ou confiança de menores, 

por um período fixado entre cinco 

e 20 anos, quem for punido por 

crime previsto nos artigos 163.º a 

176.º-A, quando a vítima seja 

menor. 

3 - É condenado na inibição do 

exercício de responsabilidades 

parentais, por um período fixado 

entre cinco e 20 anos, quem for 

punido por crime previsto nos 

artigos 163.º a 176.º-A, praticado 

contra descendente do agente, do 

seu cônjuge ou de pessoa com 

quem o agente mantenha relação 

análoga à dos cônjuges. 

4 - Aplica-se o disposto nos n.ºs 1 e 2 

relativamente às relações já 

constituídas. 
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Paralelamente, a iniciativa prevê a criação de um sistema de registo de identificação criminal de 

condenados pela prática de crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual de 

menor (regime jurídico que propõe em anexo à Lei a aprovar), o qual é defendido como “medida 

para a proteção da criança e para a prevenção e minimização dos riscos da prática de infrações 

de natureza sexual contra crianças”, cumprindo “objetivos de política de justiça e de prevenção 

criminal impostos pelo artigo 37.º da Convenção de Lanzarote”, que determina a adoção de 

“medidas legislativas ou outras para coligir e armazenar, em conformidade com as disposições 

legais relevantes sobre proteção de dados de carácter pessoal e com as regras e garantias 

apropriadas previstas no direito interno, dados relativos à identidade e ao perfil genético 

(ADN) de pessoas condenadas por infracções penais previstas na presente Convenção”. 

O proponente invoca as experiências do Reino Unido e da França de criação de sistemas de 

registo de natureza análoga e que foram aliás objeto de pronúncia por parte do Tribunal Europeu 

dos Direitos do Homem, que terá sancionado a sua conformidade com a Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem, aceitando-os como “medida preventiva da reincidência”2. 

A exposição de motivos da Proposta de Lei alega ainda a existência de “estudos no sentido de 

que os abusadores sexuais de menores cometem os seus crimes perto da sua residência”. 

Destaca-se, no desenho normativo desta medida, a sua natureza de ficheiro central 

informatizado, que funcionará como plataforma de informação criminal por via eletrónica e a 

possibilidade de acesso a este registo por parte de “quem exerça responsabilidades parentais 

sobre menor até aos 16 anos de idade” residente na vizinhança do condenado (no concelho de 

residência do menor ou do estabelecimento de ensino que frequente ou ainda, em caso de 

deslocação, designadamente por motivo de férias, no local onde se encontrar o requerente), que 

terá acesso não à integralidade dos dados constantes do registo, mas apenas à “confirmação ou 

infirmação da inscrição e da residência no respetivo concelho”. O mesmo regime estabelece, por 

um lado, o dever de segredo acerca das informações facultadas e, por outro, como efeito do 

acesso destes cidadãos àquela informação, o desenvolvimento, por parte das autoridades 

policiais, das “ações de vigilância adequadas para garantir a segurança dos menores”.  

 

Acessoriamente, a iniciativa preconiza a alteração da Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro, que 

estabelece medidas de proteção de menores, em cumprimento do artigo 5.º da Convenção do 

Conselho da Europa contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual de Crianças, no sentido de 

reforço das medidas de prevenção de contacto profissional de condenados com menores, 

                                                           
2 A este título, recordem-se exemplos da Jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem sobre este tema, 
em particular a decisão proferida no caso Gardel v. França. Assinale-se ainda que tem sido publicamente debatido o 
argumento da reincidência na prática deste tipo de crimes. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/Source/LanzaroteConvention_por.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_child_abuse_ENG.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-96457#{"itemid":["001-96457"]}
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ministra-referese-a-pedofilos-exclusivos-quando-fala-em-reincidencia-elevada-1690679?page=1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ministra-referese-a-pedofilos-exclusivos-quando-fala-em-reincidencia-elevada-1690679?page=1
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designadamente com exigências acrescidas de informação periódica relativa ao registo criminal3 

(cujos prazos e regime de não transcrição e de cancelamento altera) de quem exerça funções 

que envolvam contacto regular com menores e de criminalização de quem, dolosamente, admita 

condenados na pena acessória de proibição para o exercício de tais profissões.     

 

A presente iniciativa contém 10 artigos, o primeiro definidor do respetivo objeto; o segundo 

introduzindo alterações ao Código Penal; o terceiro de aditamento de novos artigos ao Código 

penal; o quarto de criação do referido sistema de registo de identificação criminal de condenados 

pela prática de crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual de menor (regime 

jurídico proposto em anexo); o quinto e o sexto respetivamente de alteração e aditamento à Lei 

n.º 113/2009, de 17 de setembro; o sétimo de aditamento de um artigo à Lei de Proteção de 

Dados Pessoais, aprovada pela Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, no sentido da criminalização da 

inserção de dados pessoais falsos; o oitavo de alteração da Lei que aprova a orgânica da Polícia 

Judiciária, no sentido da criação de uma Unidade Nacional de Investigação da Criminalidade 

Informática; o nono de revogação do artigo 179.º do Código Penal e o décimo relativo ao início de 

vigência das alterações normativas propostas.    

 

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 iniciativa em apreço é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa, em 

conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da 

Constituição, e no artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR). 

Toma a forma de proposta de lei, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 119.º do Regimento, é 

subscrita pelo Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares e menciona que foi aprovada 

em Conselho de Ministros, em 12 de março de 2015, em conformidade com o disposto no n.º 2 do 

                                                           
3 Em caso de aprovação na generalidade, na subsequente fase de discussão e votação na especialidade, dever-se-á 

atentar na necessidade de ponderar as remissões para a Lei n.º 57/98, de 18 de agosto, uma vez que a Proposta de Lei 
n.º 274/XII, atualmente em fase de redação final, promove a sua revogação integral, substituindo o anterior regime de 
identificação criminal por um novo regime de organização e funcionamento da identificação criminal, transpondo para a 
ordem jurídica interna a Decisão-Quadro 2009/315/JAI, do Conselho, de 26 de fevereiro, relativa à organização e ao 
conteúdo do intercâmbio de informações extraídas do registo criminal entre os Estados membros. 
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artigo 123.º do RAR. Mostra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma exposição de motivos, cumprindo assim 

os requisitos formais constantes dos n.os 1 e 2 do artigo 124.º do RAR. 

 
Nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro, que “regula o procedimento 

de consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo”: “Os atos e diplomas 

aprovados pelo Governo cujos projetos tenham sido objeto de consulta direta contêm, na parte final 

do respetivo preâmbulo ou da exposição de motivos, referência às entidades consultadas e ao 

carácter obrigatório ou facultativo das mesmas. No caso de propostas de lei, deve ser enviada cópia 

à Assembleia da República dos pareceres ou contributos resultantes da consulta direta às entidades 

cuja consulta seja constitucional ou legalmente obrigatória e que tenham sido emitidos no decurso 

do procedimento legislativo do Governo”. No mesmo sentido, o n.º 3 do artigo 124.º do Regimento, 

prevê que as propostas de lei devem ser acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que 

as tenham fundamentado.  

 

O Governo, na exposição de motivos da iniciativa, informa que foram ouvidos o Conselho Superior 

do Ministério Público, a Ordem dos Advogados, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, o 

Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, o Conselho Superior da Magistratura, o 

Conselho dos Oficiais de Justiça, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, a Ordem dos 

Advogados e o Conselho Distrital de Faro da Ordem dos Advogados. Promoveu, igualmente a 

audição da Câmara dos Solicitadores, do Sindicato dos Funcionários do Sindicato dos Funcionários 

Judiciais, da Associação dos Oficiais de Justiça, do Sindicato dos Oficiais de Justiça, do Conselho 

Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, do Conselho Distrital dos Açores da Ordem dos 

Advogados, do Conselho Distrital de Coimbra da Ordem dos Advogados, do Conselho Distrital de 

Évora da Ordem dos Advogados, do Conselho Distrital da Madeira da Ordem dos Advogados e do 

Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados. Juntou os pareceres das seguintes entidades: 

Parecer OA; Parecer CSMP; Parecer PGR; Parecer SMMP; Parecer COJ; Parecer OACDF; Parecer 

CSM; Parecer CSTAF. 

 

A matéria objeto desta proposta de lei, na medida em que prevê a criação de um registo de 

identificação criminal de condenados por crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade 

sexual de menor, pertence à competência reservada da Assembleia da República [alínea b) do n.º 1 

do artigo 165.º da Constituição]. 

http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-209&doc=20092732&v02=&v01=2&v03=2009-01-01&v04=2009-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=&v16=274%2F2009&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2012-07-17&maxDa
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Parecer%20OA
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Parecer%20CSMP
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Parecer%20PGR
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Parecer%20SMMP
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Parecer%20COJ
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Parecer%20OACDF
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Parecer%20CSM
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Parecer%20CSM
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Parecer%20CSTAF
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A iniciativa deu entrada em 18/03/2015, foi admitida e anunciada em 19/03/2015 e baixou nessa 

mesma data, na generalidade, 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, 

adiante identificada por lei formulário, estabelece regras a observar no âmbito da publicação, 

identificação e formulário dos diplomas, que são relevantes e que cumpre referir. 

 

Esta iniciativa pretende alterar os artigos 53.º, 54.º, e 171.º a 177.º do Código Penal, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, e transpor a Diretiva 2011/93/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, 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, pelo que respeita ainda o previsto no n.º 4 do artigo 9.º da lei formulário, que prevê 

que, estando em causa “diploma de transposição de diretiva comunitária, deve ser indicada 

expressamente a diretiva a transpor”.  

 Ora, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da referida lei: “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”.  

Através da base Digesto (Presidência do Conselho de Ministros) verificou-se que o Código Penal, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, sofreu, até à data, as seguintes 

alterações: 

- 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, e pelas Leis n.os 59/2014, de 26 de 

file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Lei%20n.º%2043/2014%20-%20Diário%20da%20República%20n.º%20132/2014,%20Série%20I%20de%202014-07-11
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Lei%20n.º%2043/2014%20-%20Diário%20da%20República%20n.º%20132/2014,%20Série%20I%20de%202014-07-11
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Decreto-Lei%20n.º%20400/82%20-%20Diário%20da%20República%20n.º%20221/1982,%201º%20Suplemento,%20Série%20I%20de%201982-09-23
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Diretiva%202011/93/UE,%20do%20Parlamento%20Europeu%20e%20do%20Conselho,%20de%2013%20de%20dezembro%20de%202011,%20relativa%20à%20luta%20contra%20o%20abuso%20sexual%20e%20a%20exploração%20sexual%20de%20crianças%20e%20a%20pornografia%20infantil,%20e%20que%20substitui%20a%20Decisão-Quadro%202004/68/JAI%20do%20Conselho.
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Diretiva%202011/93/UE,%20do%20Parlamento%20Europeu%20e%20do%20Conselho,%20de%2013%20de%20dezembro%20de%202011,%20relativa%20à%20luta%20contra%20o%20abuso%20sexual%20e%20a%20exploração%20sexual%20de%20crianças%20e%20a%20pornografia%20infantil,%20e%20que%20substitui%20a%20Decisão-Quadro%202004/68/JAI%20do%20Conselho.
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Diretiva%202011/93/UE,%20do%20Parlamento%20Europeu%20e%20do%20Conselho,%20de%2013%20de%20dezembro%20de%202011,%20relativa%20à%20luta%20contra%20o%20abuso%20sexual%20e%20a%20exploração%20sexual%20de%20crianças%20e%20a%20pornografia%20infantil,%20e%20que%20substitui%20a%20Decisão-Quadro%202004/68/JAI%20do%20Conselho.
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Diretiva%202011/93/UE,%20do%20Parlamento%20Europeu%20e%20do%20Conselho,%20de%2013%20de%20dezembro%20de%202011,%20relativa%20à%20luta%20contra%20o%20abuso%20sexual%20e%20a%20exploração%20sexual%20de%20crianças%20e%20a%20pornografia%20infantil,%20e%20que%20substitui%20a%20Decisão-Quadro%202004/68/JAI%20do%20Conselho.
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agosto, 69/2014, de 29 de agosto, 82/2014, de 30 de dezembro e Lei Orgânica n.º 1/2015, de 8 de 

janeiro. 

Assim, em caso de aprovação da presente iniciativa, constituirá a mesma a trigésima sexta 

alteração4 ao Código Penal, e o título constante da proposta de lei já faz referência a este número 

de alterações, pelo que respeita o previsto no n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário.  

A proposta de lei em análise visa ainda alterar os artigos 2.º e 4.º da Lei n.º 113/2009, de 17 de 

outubro, “Estabelece medidas de proteção de menores, em cumprimento do artigo 5.º da Convenção 

do Conselho da Europa contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual de Crianças, e procede à 

segunda alteração à Lei n.º 57/98, de 18 de Agosto”.  

A proposta de lei adita também o artigo 45.º-A à Lei n.º 67/98, de 26 de outubro,” Lei da Proteção de 

Dados Pessoais (transpõe para a ordem jurídica portuguesa a Diretiva n.º 95/46/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no 

que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais e à livre circulação desses dados)”  

Finalmente, procede à alteração do artigo 28.º da Lei n.º 37/2008, de 6 de agosto, alterada pela Lei 

n.º 26/2010, de 30 de agosto, que “Aprova a orgânica da Polícia Judiciária”, através da criação da 

Unidade Nacional de Investigação da Criminalidade Informática. 

Em caso de aprovação, e para efeitos de especialidade, sugere-se o seguinte título para esta 

proposta de lei: 

“36.ª alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, 

transpondo a Diretiva n.º 2011/93/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro 

de 2011, criando o sistema de registo de identificação criminal de condenados pela prática de crimes 

contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual de menor, e procedendo à primeira alteração 

às Leis n.ºs 113/2009, de 17 de setembro, e 67/98, de 26 de outubro, e segunda alteração à Lei n.º 

37/2008, de 6 de agosto” 

Nos termos das alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 6.º da lei formulário, deve ainda 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 códigos –, ou se somem alterações 

que abranjam mais de 20% do articulado do ato legislativo em vigor, atenta a sua versão originária 

                                                           
4 Em qualquer caso, o número de ordem da alteração deve ser ponderado em sede de especialidade e redação final (e até mesmo antes 

da publicação) caso sejam, entretanto, aprovadas outras iniciativas pendentes que alteram igualmente o Código Penal. 

file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Lei%20n.º%20113/2009%20-%20Diário%20da%20República%20n.º%20181/2009,%20Série%20I%20de%202009-09-17
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Lei%20n.º%20113/2009%20-%20Diário%20da%20República%20n.º%20181/2009,%20Série%20I%20de%202009-09-17
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Estabelece%20medidas%20de%20protecção%20de%20menores,%20em%20cumprimento%20do%20artigo%205.º%20da%20Convenção%20do%20Conselho%20da%20Europa%20contra%20a%20Exploração%20Sexual%20e%20o%20Abuso%20Sexual%20de%20Crianças,%20e%20procede%20à%20segunda%20alteração%20à%20Lei%20n.º%2057/98,%20de%2018%20de%20Agosto
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Estabelece%20medidas%20de%20protecção%20de%20menores,%20em%20cumprimento%20do%20artigo%205.º%20da%20Convenção%20do%20Conselho%20da%20Europa%20contra%20a%20Exploração%20Sexual%20e%20o%20Abuso%20Sexual%20de%20Crianças,%20e%20procede%20à%20segunda%20alteração%20à%20Lei%20n.º%2057/98,%20de%2018%20de%20Agosto
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Estabelece%20medidas%20de%20protecção%20de%20menores,%20em%20cumprimento%20do%20artigo%205.º%20da%20Convenção%20do%20Conselho%20da%20Europa%20contra%20a%20Exploração%20Sexual%20e%20o%20Abuso%20Sexual%20de%20Crianças,%20e%20procede%20à%20segunda%20alteração%20à%20Lei%20n.º%2057/98,%20de%2018%20de%20Agosto
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Lei%20n.º%2067/98%20-%20Diário%20da%20República%20n.º%20247/1998,%20Série%20I-A%20de%201998-10-26
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Lei%20da%20Protecção%20de%20Dados%20Pessoais%20(transpõe%20para%20a%20ordem%20jurídica%20portuguesa%20a%20Directiva%20n.º%2095/46/CE,%20do%20Parlamento%20Europeu%20e%20do%20Conselho,%20de%2024%20de%20Outubro%20de%201995,%20relativa%20à%20protecção%20das%20pessoas%20singulares%20no%20que%20diz%20respeito%20ao%20tratamento%20dos%20dados%20pessoais%20e%20à%20livre%20circulação%20desses%20dados)
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Lei%20da%20Protecção%20de%20Dados%20Pessoais%20(transpõe%20para%20a%20ordem%20jurídica%20portuguesa%20a%20Directiva%20n.º%2095/46/CE,%20do%20Parlamento%20Europeu%20e%20do%20Conselho,%20de%2024%20de%20Outubro%20de%201995,%20relativa%20à%20protecção%20das%20pessoas%20singulares%20no%20que%20diz%20respeito%20ao%20tratamento%20dos%20dados%20pessoais%20e%20à%20livre%20circulação%20desses%20dados)
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Lei%20da%20Protecção%20de%20Dados%20Pessoais%20(transpõe%20para%20a%20ordem%20jurídica%20portuguesa%20a%20Directiva%20n.º%2095/46/CE,%20do%20Parlamento%20Europeu%20e%20do%20Conselho,%20de%2024%20de%20Outubro%20de%201995,%20relativa%20à%20protecção%20das%20pessoas%20singulares%20no%20que%20diz%20respeito%20ao%20tratamento%20dos%20dados%20pessoais%20e%20à%20livre%20circulação%20desses%20dados)
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Lei%20da%20Protecção%20de%20Dados%20Pessoais%20(transpõe%20para%20a%20ordem%20jurídica%20portuguesa%20a%20Directiva%20n.º%2095/46/CE,%20do%20Parlamento%20Europeu%20e%20do%20Conselho,%20de%2024%20de%20Outubro%20de%201995,%20relativa%20à%20protecção%20das%20pessoas%20singulares%20no%20que%20diz%20respeito%20ao%20tratamento%20dos%20dados%20pessoais%20e%20à%20livre%20circulação%20desses%20dados)
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Lei%20n.º%2037/2008%20-%20Diário%20da%20República%20n.º%20151/2008,%20Série%20I%20de%202008-08-06
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Lei%20n.º%2026/2010%20-%20Diário%20da%20República%20n.º%20168/2010,%20Série%20I%20de%202010-08-30
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Lei%20n.º%2026/2010%20-%20Diário%20da%20República%20n.º%20168/2010,%20Série%20I%20de%202010-08-30
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Aprova%20a%20orgânica%20da%20Polícia%20Judiciária
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ou a última versão republicada. Tendo em conta a dimensão das alterações propostas por esta 

iniciativa e o facto de se tratar de alterações a códigos, em caso de aprovação, a republicação não 

resulta necessária para efeitos de lei formulário.  

A entrada em vigor da iniciativa, “30 dias após a sua publicação”, está em conformidade com o 

previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, que prevê que os atos legislativos “entram em vigor 

no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início da vigência verificar-se no próprio dia da 

publicação”. 

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 nº 75/2012, de 9 de março, e 

ratificada pelo Decreto do Presidente da República nº 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) e 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: 

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://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dig&serie=1&iddip=20121026
http://www.portugal.gov.pt/media/1391220/RASI%202013.pdf
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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 a proteção, não apenas do Estado 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)5. 

 

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

prevalecer o conceito da Convenção sobre os Direitos da Criança6, 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 doutrina7 que o 

                                                           
5 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. 
6 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. 
7 Cfr. J. J. GOMES CANOTILHO, VITAL MOREIRA, op. cit., p. 869. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art69
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
https://dre.pt/application/file/222334
https://dre.pt/application/file/222334
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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; em 

segundo, na «consideração da criança como pessoa em formação, elemento dinâmico, cujo 

desenvolvimento exige o aproveitamento de todas as suas virtualidades»8. 

 

A Proposta de Lei n.º 305/XII propõe-se, desde logo, alterar artigos do Código Penal (texto 

consolidado) 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 serem «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 

menores9. 

 

Assim, no caso do artigo 171.º do Código Penal, o bem jurídico protegido é a proteção da 

autodeterminação sexual face a «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»10. 

 

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 

                                                           
8 Idem, ibidem, pp. 869 e 870. 
9 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. 
10 Idem, ibidem, p. 834. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art26
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art1
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39169
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=109&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=109&tabela=leis
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assistência, justifica uma proteção especial, sendo este um princípio que resulta da existência de 

uma especial relação de dependência11. 

 

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»12. 

 

No artigo 174.º do Código Penal (recurso à prostituição de menores), o bem jurídico que se pretende 

tutelar com a incriminação incide no «livre desenvolvimento da vida sexual do adolescente de 14 a 

18 anos face à prática de atos sexuais de relevo mediante pagamento ou outra contrapartida», 

constituindo este um crime de perigo, uma vez que o «preenchimento do tipo objetivo de ilícito se 

basta com a mera colocação em perigo do bem jurídico», sendo esse perigo abstrato, uma vez que 

«o perigo não é elemento do tipo»13. 

 

Já o artigo 175.º do Código Penal (lenocínio de menores) incrimina qualquer pessoa, homem ou 

mulher, como agente da prática do crime, desde que seja criminalmente imputável (artigo 16.º do 

Código Penal), assumindo como bem jurídico protegido o do «livre desenvolvimento da 

personalidade do menor na esfera sexual, criando as condições para que esse desenvolvimento se 

processe de uma forma adequada e sem perturbações»14. 

 

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 

                                                           
11 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. 
12 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. 
13 Cfr. MARIA JOÃO ANTUNES, CLÁUDIA SANTOS, “Artigo 174.º: Recurso à prostituição 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, pp. 866 e 867. 
14 Cfr. MARIA JOÃO ANTUNES, “Artigo 175.º: Lenocínio 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. 873. 
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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 pornográfico15. 

 

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 agente16. 

 

Relativamente à criação de um sistema de registo de identificação criminal de condenados pela 

prática de crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual do menor, importa recordar 

que atualmente se encontra em vigor a Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro (estabelece medidas de 

proteção de menores, em cumprimento do artigo 5.º da Convenção do Conselho da Europa contra a 

Exploração Sexual e o Abuso Sexual de Crianças, e procede à segunda alteração à Lei n.º 57/98, de 

18 de agosto). 

Este diploma prevê a obrigatoriedade de, em sede de «recrutamento para profissões, empregos, 

funções ou atividades, públicas ou privadas, ainda que não remuneradas, cujo exercício envolva 

contacto regular com menores», a entidade recrutadora «pedir ao candidato a apresentação de 

certificado de registo criminal e a ponderar a informação constante do certificado» para efeitos de 

«aferição da idoneidade do candidato para o exercício» de funções que envolvam o contacto regular 

com menores (artigo 2.º). 

 

Assim, não só é imposta uma conduta sobre os empregadores – cujo incumprimento constitui 

contraordenação e é punível mesmo que violada a título negligente (artigo 2.º, n.ºs 7 e 8) – como é 

estendida a possibilidade de acesso a dados do certificado de registo criminal de particulares a um 

número indeterminado mas, ainda assim, considerável de entidades que não exercem funções 

judiciárias, nem têm como função participar na realização da justiça. 

 

                                                           
15 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. 
16 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. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1139&tabela=leis
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A Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro, teve como base a Proposta de Lei n.º 257/X (GOV), admitida 

a 19 de março de 2009 e aprovada por unanimidade com as abstenções de PCP e PEV17. Essa 

iniciativa cita o Relatório Explicativo da Convenção de Lanzarote, do Conselho da Europa, que 

pretendeu prever uma obrigação para os Estados «”de velarem para que os candidatos às 

profissões cujo exercício comporta de maneira habitual contactos com crianças sejam objeto, antes 

do seu recrutamento, dum controlo destinado a garantir que eles não tenham sido condenados por 

atos de exploração ou de abuso sexual de crianças”; e que, segundo o mesmo Relatório, a 

expressão “em conformidade com o seu direito interno” permite aos Estados implementarem aquela 

disposição de uma maneira que seja compatível com a sua legislação, em particular com as normas 

constitucionais (…)”»18. 

 

Paralelamente, a Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro, introduz alterações ao regime de 

identificação criminal especificamente direcionadas a crimes previstos no Capítulo V do Título I do 

Livro II do Código Penal (crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual) que são menos 

favoráveis ao arguido do que o regime geral previsto na Lei n.º 57/98, de 18 de agosto (estabelece 

os princípios gerais que regem a organização e o funcionamento da identificação criminal). Neste 

sentido, a condenação pela prática deste tipo de crimes implica que o cancelamento definitivo no 

registo criminal do(s) arguido(s) só ocorra «decorridos 23 anos sobre a extinção da pena, principal 

ou de substituição, ou da medida de segurança, e desde que, entretanto, não tenha ocorrido nova 

condenação por crime» (artigo 4.º, n.º 1 da Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro). 

 

O Relatório Explicativo da Convenção refere, relativamente aos programas ou medidas de 

intervenção (artigos 15.º a 17.º da Convenção de Lanzarote), que pretende «promover-se uma 

abordagem de coordenação multidisciplinar através da exigência aos Estados Partes que tomem 

medidas que garantam a coordenação a nível nacional ou local entre os vários agentes 

responsáveis pela prevenção e combate à exploração sexual e abuso de crianças, em particular os 

agentes dos sectores da educação e da saúde, dos serviços sociais, das forças de segurança e das 

autoridades judiciais» (ponto 76). Mais se acrescenta que esta lista não é taxativa e que deve 

prevalecer o respeito pelos direitos das crianças. 

 

Adicionalmente, constitui um direito fundamental o direito à integridade pessoal, que inclui, além da 

física, a «integridade moral», pelo que «ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou 

                                                           
17 A Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro, teve ainda como base o Projeto de Lei n.º 541/X (CDS-PP), com vista à 
consagração de permissões legais de acesso à identificação criminal em processos de menores, bem como o registo 
permanente das decisões dos crimes contra menores. 
18 O Relatório Explicativo da Convenção encontra-se disponível nas línguas inglesa e francesa, pelo que foi transcrita a 
tradução feita pelo legislador que consta na Proposta de Lei n.º 257/X (GOV). 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=34365
http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/201.htm
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=&nid=327&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&nversao=#artigo
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33971
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penas cruéis, degradantes ou desumanos» (artigo 25.º da CRP). Neste campo integram-se os atos 

suscetíveis de gerarem sentimentos de medo, inferioridade ou indignidade que se traduzam em 

humilhações que provoquem danos no bem-estar psicológico do visado ou até mesmo em formas de 

discriminação social (com todas as consequências que daí decorrem). 

 

Assim, há que considerar o princípio da proibição de excesso, de acordo com o qual os meios 

aplicáveis aos fins que se pretendem alcançar devem ser justos, adequados e proporcionais a esses 

fins, evitando, deste modo, a colisão com direitos, liberdades e garantias, ainda que os direitos 

fundamentais podem estar sujeitos a uma reserva geral imanente de ponderação que legitima o seu 

condicionamento em situações devidamente justificadas de onde resulte o seu sacrifício ou 

limitação19. 

Com efeito, e nas palavras de Jorge Miranda, «a restrição funda-se em razões específicas; o limite 

decorre de razões ou condições de carácter geral, válidas para quaisquer direitos (a moral, a ordem 

pública e o bem-estar numa sociedade democrática». Prossegue, dizendo que «há restrições 

comuns a todas as pessoas; e restrições particulares ou restrições que só afetam direitos em 

relação a certas categorias de pessoas (…), bem como restrições especiais ou restrições 

respeitantes aos direitos de pessoas que se encontrem em certas situações» e conclui que «forçoso 

é, pois, aceitar a existência de restrições implícitas, derivadas também elas da necessidade de 

salvaguardar “outros direitos e interesses constitucionalmente protegidos” (…) e, fundadas não já 

em preceitos, mas sim em princípios constitucionais»20. 

 

 

Antecedentes parlamentares 

A revisão do 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), teve origem na apresentação de iniciativas de várias forças políticas com assento na 

Assembleia da República e também do Governo. Assim, 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),  

 

                                                           
19 Cfr. JORGE REIS NOVAIS, Direitos sociais: teoria jurídica dos direitos sociais enquanto direitos fundamentais, Coimbra, 
Wolters Kluwer, Coimbra Editora, 2010, pp. 255-301; e JORGE REIS NOVAIS, As restrições aos direitos fundamentais não 
expressamente autorizadas pela Constituição, 2.ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2010, pp. 322 e seguintes. 
20 Cfr. JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional: Parte IV – Direitos Fundamentais, 3.ª ed., Coimbra, Coimbra 

Editora, 2000, 328-341 e 355-357. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art25
https://dre.pt/application/file/640047
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33296
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=21170
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=21189
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=21218
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33392
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33392
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33393
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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. 

 

Apreciada já na presente Legislatura, muito embora apresentada ainda na XI, recorde-se a Petição 

n.º 161/XI, da iniciativa de 31500 cidadãos, que solicitavam a ratificação da Convenção do Conselho 

da Europa contra a exploração e o abuso sexual de crianças e a adoção de medidas de prevenção e 

combate ao tráfico sexual de crianças e jovens. 

 

 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 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. Nº 134 

(Abr./Jun. 2013). p. 117-147. Cota: RP-179. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38267
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_4/IIIPAG3_4_8.htm
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_4/IIIPAG3_4_8.htm
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12091
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12091
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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 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; prevenção e comunicação dos casos de violência sexual e formação de profissionais; 

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

internet; 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. 
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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 

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. Nº 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, 
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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 a 

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 

 

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, âmbito e 

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 

http://arnet/sites/DSDIC/BIB/BIBArquivo/m/2014/child_abuse.pdf
http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/pm/Tratados/Lisboa/tratados-TUE-TFUE-V-Lisboa.html
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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» e 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 a 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). 

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 justiça21 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 2011/93/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 

201122, 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 «criança» segue a definição da Convenção sobre os Direitos da Criança, como 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 

                                                           
21 Publicado no Jornal Oficial C 19, de 23 de janeiro de 1999. 
22 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://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://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: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: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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&rid=3
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se adotarem medidas para combater crimes desta natureza, associando-se este diploma à Diretiva 

2011/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 201123. 

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 2011/93/UE surge cerca de um ano após a entrada em vigor da Convenção de 

Lanzarote24 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: 

França e Reino Unido. 

 

FRANÇA 

Em França, o Código de Processo Penal prevê no título XIX o conjunto de procedimentos aplicáveis 

às infrações de natureza sexual e da proteção de vítimas menores (artigos 706-47 e seguintes), que 

tem como base, entre outros, a Loi n.º 2003-239, de 18 de março de 2003, a Loi n.º 2004-204, de 9 

de março de 2004, a Loi n.º 2010-242, de 10 de março de 2010 e a Loi n.º 2011-939, de 10 de 

agosto de 2011. 

                                                           
23 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. 
24 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://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20150324
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6CA0DDC147F442996BAD477DE4C5E290.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006138130&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20150324
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CA0DDC147F442996BAD477DE4C5E290.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000000412199&dateTexte=20030319
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CA0DDC147F442996BAD477DE4C5E290.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000000249995&dateTexte=20040310
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CA0DDC147F442996BAD477DE4C5E290.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000000249995&dateTexte=20040310
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CA0DDC147F442996BAD477DE4C5E290.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000021954436&dateTexte=20100312
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CA0DDC147F442996BAD477DE4C5E290.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000024456769&dateTexte=20110812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CA0DDC147F442996BAD477DE4C5E290.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000024456769&dateTexte=20110812
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Com efeito, as pessoas condenadas por homicídio de menor precedido ou acompanhado de 

violação, tortura ou atos de barbárie, bem como agressão ou atos sexuais, tráfico ou lenocínio de 

menores encontram-se abrangidos por um regime especial que inclui as monitorizações judiciária ou 

de segurança. Para este fim, é criado um registo judicial nacional automatizado (fichier judiciaire 

national automatisé) dos autores de tais infrações. Neste ficheiro, onde os infratores poderão 

permanecer por um período de 20 ou 30 anos, os condenados deverão manter atualizados os dados 

referentes ao seu domicílio. 

Paralelamente, as informações que constam no registo poderão ser consultadas pelas autoridades 

judiciais, pelos órgãos de polícia criminal (em sede de determinados processos ou atos), por 

autarcas ou órgãos de administração do Estado (relativamente às decisões administrativas que 

impliquem o contacto com menores) e agentes de secretaria especialmente habilitados pelos 

diretores dos estabelecimentos prisionais. 

 

Este sistema foi impugnado junto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em sede dos 

processos n.º 5335/06 (B.B. vs França), 16428/05 (Gardel vs França) e 22115/06 (M.B. vs França), 

considerando os autores que a inclusão de agressores sexuais numa base de dados nacional 

especificamente criada para estes crimes não viola nem o princípio da legalidade (mais 

concretamente a proibição de retroatividade da lei penal sob o princípio nulla poena sine lege), nem 

o direito ao respeito pela vida privada e familiar, considerando, antes, que os fins deste registo são 

meramente preventivos e dissuasores e não podem ser interpretados como constituindo uma 

sanção penal, estando garantido o equilíbrio entre os direitos fundamentais individuais dos arguidos 

e o interesse público. 

 

REINO UNIDO 

O Reino Unido introduziu um quadro legislativo de combate aos crimes sexuais, onde se incluem as 

infrações cometidas contra menores, designando-o Sexual Offences Act 2003. A Parte 1 da lei lista 

os diversos atos ilícitos e respetivos elementos do tipo e estabelece os 16 anos de idade como o 

mínimo legal para que haja consentimento nas relações sexuais, independentemente da orientação 

sexual. É aberta a exceção a menores adolescentes quando inexista diferença significativa de idade 

entre os participantes na relação sexual. Todavia, rejeita-se em todo o caso que seja possível haver 

consentimento relativamente a menores de 13 anos de idade. 

Relativamente aos agentes, a Parte 2 do diploma define os mecanismos ao alcance das forças de 

segurança e dos tribunais para monitorizarem a ação dos agressores sexuais com vista a evitar a 

reincidência. Para este efeito, é criado o registo de agressores sexuais, de acordo com o qual 

aqueles que foram condenados por crimes sexuais devem registar o seu nome e domicílio junto das 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6CA0DDC147F442996BAD477DE4C5E290.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006151994&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20150324
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6CA0DDC147F442996BAD477DE4C5E290.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006151994&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20150324
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["5335/06"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-96361"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["16428/05"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-96369"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["22115/06"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-96363"]}
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/contents
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forças de segurança, tendo um prazo de três dias para comunicar a atualização da morada que 

consta na base de dados se essa mudança for definitiva, devendo efetuar o mesmo procedimento se 

se ausentarem da sua residência por um período de sete dias seguidos ou interpolados num período 

de 12 meses. 

Caso pretendam ausentar-se do país, os agressores sexuais devem comunicar às forças de 

segurança essa pretensão, o mesmo sucedendo com terceiros que residam no exterior e pretendam 

visitar o Reino Unido. O regime prevê, todavia, a possibilidade de ser proibida a realização de 

deslocações ao exterior caso se verifique a hipótese de ocorrência de agressões sexuais contra 

crianças no estrangeiro, pretendendo-se, com este instrumento, combater o turismo sexual. 

Além destas características, o sistema de combate aos crimes sexuais contra menores do Reino 

Unido contempla ainda a admissibilidade de aplicação de ordens de restrição que proíbam 

determinadas condutas a agressores caso estas constituam um risco de agressão sexual sério (ex.: 

proibição de frequência de parques, jardins ou piscinas). Finalmente, as autoridades podem solicitar 

ao tribunal a emissão de mandado de busca à residência do agressor para efeitos de avaliação do 

risco do agressor. 

O incumprimento de qualquer medida de restrição constitui crime de desobediência punível com 

pena de até cinco anos de prisão. 

 

 

Organizações internacionais 

 

CONSELHO DA EUROPA 

Em 2010, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa aprovou, a 21 de maio, a Resolução 

1733 (2010), no sentido de reforçar medidas contra agressores sexuais. Neste sentido, é 

reconhecida a gravidade do dano causado às vítimas de agressões sexuais e afirma-se que os 

agressores são, mais frequentemente, reincidentes. Deste modo, a Assembleia apela ao reforço das 

medidas contra agressores sexuais, considerando que a monitorização destes deve ser seriamente 

assumida pelos Estados-Membros através de um registo de condenados por crimes sexuais. 

 

NAÇÕES UNIDAS 

Importa fazer 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). 

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1733.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1733.htm
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dc-conv-sobre-dc.html
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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 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)]». 

 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

Iniciativas legislativas 

Na base de dados da Atividade Parlamentar (AP), encontram-se pendentes na 1.ª Comissão várias 

iniciativas que propõem alterações ao Código Penal, embora não versem sobre a matéria objeto 

da presente Proposta de Lei: 

Projeto de Lei n.º 647/XII/3.ª (PSD e CDS-PP) - Altera o Código Penal, criminalizando a perseguição e o 

casamento forçado; 

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

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

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

Projeto de Lei n.º 798/XII/4.ª (PSD e CDS-PP) - Enriquecimento ilícito;  

Projeto de Lei n.º 766/XII/4.ª (BE) - Combate o enriquecimento injustificado   

file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Projeto%20de%20Lei%20647/XII%20%203%20Altera%20o%20Código%20Penal,%20criminalizando%20a%20perseguição%20e%20o%20casamento%20forçado.%20%20PSD%20,CDS-PP
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Projeto%20de%20Lei%20647/XII%20%203%20Altera%20o%20Código%20Penal,%20criminalizando%20a%20perseguição%20e%20o%20casamento%20forçado.%20%20PSD%20,CDS-PP
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Projeto%20de%20Lei%20659/XII%20%204%20Procede%20à%20alteração%20do%20Código%20Penal,%20criando%20os%20crimes%20de%20perseguição%20e%20casamento%20forçado%20em%20cumprimento%20do%20disposto%20na%20Convenção%20de%20Istambul.%20%20PS
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Projeto%20de%20Lei%20659/XII%20%204%20Procede%20à%20alteração%20do%20Código%20Penal,%20criando%20os%20crimes%20de%20perseguição%20e%20casamento%20forçado%20em%20cumprimento%20do%20disposto%20na%20Convenção%20de%20Istambul.%20%20PS
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Projeto%20de%20Lei%20661/XII%20%204%20Cria%20o%20tipo%20legal%20de%20assédio%20sexual%20no%20Código%20Penal%20%20BE
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Projeto%20de%20Lei%20663/XII%20%204%20Cria%20o%20tipo%20legal%20de%20perseguição%20no%20Código%20Penal%20%20BE
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Projeto%20de%20Lei%20664/XII%20%204%20Altera%20a%20previsão%20legal%20dos%20crimes%20de%20violação%20e%20coação%20sexual%20no%20Código%20Penal%20%20BE
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Projeto%20de%20Lei%20664/XII%20%204%20Altera%20a%20previsão%20legal%20dos%20crimes%20de%20violação%20e%20coação%20sexual%20no%20Código%20Penal%20%20BE
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Projeto%20de%20Lei%20665/XII%20%204%20Altera%20a%20natureza%20do%20crime%20de%20violação,%20tornando-o%20crime%20público%20%20BE
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Projeto%20de%20Lei%20798/XII%20%204%20Enriquecimento%20ilícito%20%20PSD%20,CDS-PP
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Projeto%20de%20Lei%20766/XII%20%204%20Combate%20o%20enriquecimento%20injustificado%20%20BE
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Projeto de Lei 782/XII/4.ª (PCP) - Enriquecimento injustificado (35.ª alteração ao Código Penal aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março, 4.ª alteração à lei n.º 34/87, de 16 de julho e 6.ª alteração à lei n.º 4/83, 

de 2 de abril).   

   

Petições 

Não se identificaram petições pendentes sobre a mesma matéria. 

V. Consultas e contributos 

 

A exposição de motivos dá conta da promoção da consulta das entidades institucionais e sindicais 

de representação dos operadores judiciários. Com efeito, acompanham a iniciativa, nos termos do 

n.º 3 do artigo 124.º do RAR e do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de Outubro, 

que “Regula o procedimento de consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo”, 

os contributos do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, da 

Procuradoria-Geral da República, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, do 

Conselho dos Oficiais de Justiça, da Ordem dos Advogados (incluindo do seu Conselho Distrital de 

Faro) e do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, os quais se encontram disponíveis na 

página da iniciativa no sitio da AR na Internet. 

 

Em qualquer caso, e porque aquelas pronúncias, a existirem, versaram sobre o anteprojeto de 

Proposta de Lei entretanto apresentada à Assembleia da República, a Comissão promoveu, em 26 

de março de 2015, a consulta escrita obrigatória de entidades institucionais - Conselho Superior da 

Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público e Ordem dos Advogados – para além da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados. Em 31 de março de 2015, a Comissão solicitou ainda a 

pronúncia do Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal acerca da 

iniciativa em apreço. 

 

Sobre esta iniciativa, solicitaram audiência à Comissão a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

(APAV) e o Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas da Ordem dos Médicos.   

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Projeto%20de%20Lei%20782/XII%20%204%20Enriquecimento%20injustificado%20(35.ª%20alteração%20ao%20Código%20Penal%20aprovado%20pelo%20Decreto-Lei%20n.º%2048/95,%20de%2015%20de%20março,%204.ª%20alteração%20à%20lei%20n.º%2034/87,%20de%2016%20de%20julho%20e%206.ª%20alteração%20à%20lei%20n.º%204/83,%20de%202%20de%20abril)%20%20PCP
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Projeto%20de%20Lei%20782/XII%20%204%20Enriquecimento%20injustificado%20(35.ª%20alteração%20ao%20Código%20Penal%20aprovado%20pelo%20Decreto-Lei%20n.º%2048/95,%20de%2015%20de%20março,%204.ª%20alteração%20à%20lei%20n.º%2034/87,%20de%2016%20de%20julho%20e%206.ª%20alteração%20à%20lei%20n.º%204/83,%20de%202%20de%20abril)%20%20PCP
file:///C:/Users/neliamc/Desktop/Projeto%20de%20Lei%20782/XII%20%204%20Enriquecimento%20injustificado%20(35.ª%20alteração%20ao%20Código%20Penal%20aprovado%20pelo%20Decreto-Lei%20n.º%2048/95,%20de%2015%20de%20março,%204.ª%20alteração%20à%20lei%20n.º%2034/87,%20de%2016%20de%20julho%20e%206.ª%20alteração%20à%20lei%20n.º%204/83,%20de%202%20de%20abril)%20%20PCP
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39169
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Em face dos elementos disponíveis não é possível quantificar encargos resultantes da aprovação da 

presente iniciativa. Todavia, chama-se a atenção para o facto de a criação de uma nova estrutura 

orgânica (Unidade Nacional de Investigação da Criminalidade Informática) poder implicar custos que 

deverão ser previstos e acautelados em sede do próximo Orçamento do Estado.  

 


