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I. Análise da iniciativa 

 

• A iniciativa 

 

A presente iniciativa legislativa visa agravar as penas aplicáveis a crimes contra a 

autodeterminação sexual de menores cometidos por meios informáticos. 

 

Salientando a maior exposição das crianças – isoladas em casa ou sem monitorização 

parental adequada - aos perigos da internet e das redes sociais devido ao confinamento 

e apontando os dados registados pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima na 

Linha Internet Segura, os quais totalizaram, em 2019, 701 denúncias relacionadas com 

a deteção de conteúdos de pornografia infantil e discriminação racial; os números do 

Relatório Anual de Segurança Interna de 2019, que revelam um aumento da 

criminalidade investigada relativa à exploração sexual de menores online, 

nomeadamente: a utilização das redes sociais para distribuição de pornografia; o 

aumento de queixas por pornografia de menores registado pela Polícia Judiciária desde 

o início da pandemia e o aumento no número de decisões dos Tribunais de Relação 

nesta matéria, defendem os proponentes a necessidade de agravamento de penas 

como forma de «cautela preventiva» e «elemento dissuasor». 

 

Recordando que a vítima nestes crimes é particularmente indefesa em razão da idade 

e merecedora de especial proteção, entendem que um aumento das penas constitui um 

sinal para a sociedade. 

 

Consideram, ainda, que o recurso a medidas de coação como a detenção na habitação 

com vigilância eletrónica e proibição de utilização de equipamentos informáticos e de 

acesso à internet é insuficiente para acautelar o perigo de continuação da atividade 

criminosa, pelo que o aumento de penas resultaria, em alguns casos, na aplicação da 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=115192&ACT_TP=RSI
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medida de coação de prisão preventiva, atento o disposto no artigo 202.º do Código de 

Processo Penal1, a qual entendem ser mais eficaz. 

 

Em concreto propõem: 

- Alterações ao crime de pornografia de menores, previsto e punido pelo artigo 176.º 

do Código Penal, aumentando as penas previstas, nos seguintes termos: 

• no n.º 5, nos casos em que alguém, intencionalmente, adquirir, detiver, aceder, 

obtiver ou facilitar o acesso, através de sistema informático ou qualquer outro 

meio a fotografia, filme ou gravação pornográficos, independentemente do seu 

suporte, em que seja utilizado menor, ou alicie para esse fim, de 2 para 5 anos 

de pena de prisão;  

• no n.º 6, nos casos em que alguém, presencialmente ou através de sistema 

informático ou por qualquer outro meio, sendo maior, assistir, facilitar ou 

disponibilizar acesso a espetáculo pornográfico envolvendo a participação de 

menores, de até 3 anos de pena de prisão para uma pena de no mínimo 1 ano 

e no máximo 8 anos de prisão; e 

• no n.º 7, nos casos em que alguém praticar os atos descritos nos n.os 5 e 6 com 

intenção lucrativa, de até 5 anos de pena de prisão para uma pena de no mínimo 

3 anos e no máximo 10 anos de prisão. 

 

- Alteração ao crime de aliciamento de menores para fins sexuais, previsto e punido 

pelo artigo 176.º-A do Código Penal, aumentando a pena prevista no n.º 2, caso o 

aliciamento seja seguido de atos materiais conducentes ao encontro, de até 2 anos de 

prisão para uma pena de no mínimo 2 anos e no máximo 8 anos de prisão; e 

 

- Alteração ao crime de organização de viagens para fins de turismo sexual com 

menores, previsto e punido pelo artigo 176.º-B do Código Penal, aumentando a pena 

prevista no n.º 1, para os casos em que alguém, no contexto da sua atividade 

profissional ou com intenção lucrativa, organizar, fornecer, facilitar ou publicitar viagem 

ou deslocação, sabendo que tal viagem ou deslocação se destina à prática de crimes 

 
1 1 Diploma consolidado retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/139876418/202103090006/73862023/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/view?cid=139876418
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/view?cid=139876418
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contra a liberdade e a autodeterminação sexual de menor, de até 3 anos de prisão para 

uma pena de no mínimo 2 anos e no máximo de 8 anos de prisão. 

  

A iniciativa legislativa é composta por três artigos: o primeiro definidor do respetivo 

objeto; o segundo prevendo a alteração aos artigos 176.º, 176.º-A e 176.º-B do Código 

Penal; e, por fim, o terceiro determinando a sua entrada em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação. 

 

• Enquadramento jurídico nacional 

Os crimes contra a liberdade sexual encontram-se previstos no Capítulo V do Código 

Penal2, capítulo esse  que compreende os artigos 163.º e seguintes. No capítulo em 

causa encontra-se a previsão de vários crimes cujo objetivo se identifica com a proteção 

da liberdade sexual. Encontram-se tipificados os seguintes ilícitos criminais: 

• Crime de coação sexual (163.º); 

• Crime de violação (164.º); 

• Crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência (165.º) 

• Crime de abuso sexual de pessoa internada (166.º); 

• Crime de fraude sexual (167.º); 

• Crime de procriação artificial não consentida (168.º); 

• Crime de lenocínio (169.º); e 

• Crime de importunação sexual (170.º); 

Estão igualmente previstos os crimes contra a autodeterminação sexual como o; 

• Crime de abuso sexual de crianças (171.º); 

• Crime de abuso sexual de menores dependentes (172.º); 

• Crime de atos sexuais com adolescentes (173.º); 

• Crime de recurso à prostituição de menores (174.º); 

• Crime de lenocínio de menores (175.º);  

• Crime de pornografia de menores (176.º); 

• Crime de aliciamento de menores para fins sexuais (176.º-A); e 

 
2 Diploma consolidado retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871456/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871457/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871458/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871459/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871460/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871461/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871462/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871463/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871465/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871466/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871467/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871468/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871469/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871470/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871471/diploma/indice?p_p_state=maximized
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• Crime de organização de viagens para fins de turismo sexual com menores 

(176.º-B). 

Por último, encontram-se, ainda, disposições relativas ao agravamento das penas 

(177.º), disposições relativas à queixa (178.º) e ainda uma sanção acessória de inibição 

do poder paternal e proibição de exercício de funções (179.º) 

Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual são, nos termos da alínea 

f) do artigo 4.º e alínea h) do artigo 5.º, da Lei n.º 55/2020, de 27 de agosto, crimes 

de prevenção e investigação prioritária, cumprindo igualmente referir o Relatório 

Anual de Segurança Interna, referente ao ano de 2019. 

 

Conforme mencionado supra, no ponto I, a presente iniciativa altera os artigos 176.º, 

176.º-A e 176.º-B do Código Penal, introduzidos sistematicamente na panóplia de 

crimes contra a autodeterminação sexual3, referentes aos crimes de pornografia de 

menores, aliciamento de menores para fins sexuais e organização de viagens para fins 

de turismo sexual com menores, respetivamente. 

O crime de pornografia de menores, previsto e punido pelo artigo 176.º, tem sofrido 

diversas alterações, a última das quais operada na última alteração ao código em agosto 

de 20204. As penas previstas variam entre pena de prisão até 2 anos para os agentes 

que intencionalmente, adquiram, detenham, acedam, obtenham ou facilitem o acesso, 

através de sistema informático ou qualquer outro meio aos materiais referidos na alínea 

 
3  “I. Os crimes sexuais protegem, por um lado, a liberdade sexual dos adultos; e, por outro, o livre 

desenvolvimento dos menores no campo da sexualidade, considerando-se aqui que, determinados actos ou 

condutas de natureza sexual podem, mesmo sem violência, em razão da pouca idade da vítima prejudicar 

gravemente o seu crescimento harmonioso e, por consequência, o livre desenvolvimento da sua 

personalidade. II. No domínio dos crimes sexuais relativamente a menores, o legislador optou, muitas 

vezes, por uma protecção escalonada em razão da idade, reconhecendo que tal circunstância confere 

especificidades ao bem jurídico protegido que justificam a autonomia da densificação normativa típica. III. 

Assim, no abuso sexual de crianças [art. 171°] é punido quem praticar acto sexual de relevo com ou em 

menor de 14 anos, ou o importunar com acto de carácter exibicionista ou ainda sobre ele actuar por meio 

de conversa, escrito, espectáculo ou objecto pornográficos. IV. Nos crimes de abuso sexual de dependentes 

[art. 172°] e prostituição de menores [art. 174°] confere-se protecção a menores com idades compreendidas 

entre os 14 e os 18 anos. V. No crime de actos sexuais com adolescentes [art. 173°] protege-se a faixa etária 

dos menores entre os 14 e os 16 anos relativamente a actos sexuais de relevo. VI. A integração harmónica 

dos diversos preceitos inculca, por si só, que o limite temporal mínimo nas duas últimas hipóteses 

corresponde á data em que se completem os 14 anos e, por seu turno, o limite superior é balizado pela data 

em que se completam os 18 ou 16 anos, respectivamente.” Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 4 

de junho de 2014 no âmbito do processo n.º 1298/09.4JAPRT.P1 
4 Pela Lei n.º 40/2020, de 18 de agosto. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871472/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871474/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871475/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871476/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/application/file/a/141259925
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDA0sAAAQJ%2BleAUAAAA%3D
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDA0sAAAQJ%2BleAUAAAA%3D
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871470/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871471/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871472/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871470/diploma/indice?p_p_state=maximized
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/a6f74f25797992f980257cfc002e45cc?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/a6f74f25797992f980257cfc002e45cc?OpenDocument
https://dre.pt/application/file/a/140431251
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b) do n.º 15, e pena de prisão de um a oito anos para os casos em que o agente recorra 

a violência ou ameaça grave ou sejam praticados profissionalmente ou com intenção 

lucrativa. 

Sobre este crime, o Tribunal da Relação de Coimbra afirmou, em acórdão de abril de 

2014, que “preenche o crime de pornografia de menores o arguido que guarda no seu 

computador imagens de crianças do sexo masculino, nuas e em poses de exibição dos 

órgãos sexuais”. No mesmo sentido, o Tribunal da Relação de Lisboa, em acórdão de 

03 de dezembro de 2014, entendeu que “fazer download de dados de pornografia de 

menores, de um servidor para o seu dispositivo informático pessoal, relativos a ficheiros 

de imagens, integra o conceito de importar previsto na alínea c) do n.º1 do Artigo 176º 

do Código Penal”. Também o Tribunal da Relação do Porto, em acórdão de 7 de junho 

de 2017, entendeu que “o recebimento e guarda de fotos de jovem de 14 anos de várias 

partes do seu corpo sem vestuário enviadas pela própria a terceiro através do Facebook, 

e que as reenviou a outrem que as recebeu e visualizou“ integra o crime de pornografia 

de menores. 

As penas previstas para crime de pornografia de menores são agravadas de um terço, 

nos seus limites mínimo e máximo, quando (a) a vítima for ascendente, descendente, 

adotante, adotado, parente ou afim até ao segundo grau do agente; (b) quando a vítima 

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 e ainda nos casos em que (c) a vítima seja pessoa 

particularmente vulnerável, em razão de idade, deficiência, doença ou gravidez (n.º 1 

do artigo 177.º). Nos casos em que o crime seja praticado conjuntamente por duas ou 

mais pessoas, a moldura penal é agravada em metade, nos seus limites mínimos e 

máximo, por força do disposto no n.º 4 do artigo 177.º. Já nos casos em que a vítima 

seja menor de 16 anos, a pena é agrava em um terço, nos seus limites mínimo e 

máximo, e agravadas em metade, nos seus limites mínimo e máximo, quando a vítima 

seja menor de 14 anos6. 

 
5 “Quem utilizar menor em fotografia, filme ou gravação pornográficos, independentemente do seu 

suporte, ou o aliciar para esse fim”. 
6 A questão da idade da vítima, para efeitos de agravamento penal nos termos do artigo 177.º, apenas tem 

em consideração as condutas descritas no n.º 1 do artigo 176.º. 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/4ab28f88e6e98b2880257cb7004ee59f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/4ab28f88e6e98b2880257cb7004ee59f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/7a34861811c35aad80257db0005000b5?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/7a34861811c35aad80257db0005000b5?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/cfe90a60bb8af75e8025814500357148?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/cfe90a60bb8af75e8025814500357148?OpenDocument
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231532/73871474/diploma/indice?p_p_state=maximized
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O agente do crime pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher e, a vítima, é sempre 

um menor de 18 anos e, de acordo com o n.º 9, a tentativa é punível. 

De salientar a situação prevista no n.º 8, no qual é possível a um agente ser condenado 

pela prática do crime de pornografia de menores sem que um menor esteja envolvido 

no crime bastando apenas uma representação realista de um menor - “considera-se 

pornográfico todo o material que, com fins sexuais, represente menores…”. 

 

Por seu turno, o crime de aliciamento de menores para fins sexuais, previsto e punido 

pelo artigo 176.º-A, pune com pena de prisão até 1 ano quem, sendo maior, e 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 176.º. Se o aliciamento foi seguido de atos materiais 

conducentes ao encontro, o agente é punido com pena de prisão até 2 anos.  

O crime executa-se por meios de tecnologias de informação e de comunicação como 

computadores, telemóveis, redes ou qualquer outra forma de transmissão e 

comunicação entre pessoas. Tal como no crime de pornografia infantil, também no crime 

de aliciamento de menores para fins sexuais o agente é sempre um maior de 18 anos e 

a vítima sempre um menor de 18 anos, de qualquer sexo. 

Este artigo foi aditado ao Código, em 2015, não tendo sofrido qualquer alteração desde  

a sua entrada em vigor.  

 

Por fim, o crime de organização de viagens para fins de turismo sexual com menores, 

previsto e punido pelo artigo 176.º-B, pune quem no contexto da sua atividade 

profissional ou com intenção lucrativa, organizar, fornecer, facilitar ou publicitar viagem 

ou deslocação, sabendo que tal viagem ou deslocação se destina à prática de crimes 

contra a liberdade e a autodeterminação sexual de menor, com pena de prisão até 3 

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

destino da viagem não puna estas condutas ou não exerça o poder punitivo, o agente 

incorre igualmente em responsabilidade penal por força do n.º 2 do artigo 176.º-B. 

Este artigo foi aditado na alteração de 2020, não tendo sofrido qualquer alteração até à 

data. 

 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871471/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871465/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871470/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/application/file/a/70084427
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102231450/73871472/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/application/file/a/140431251
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Dos três crimes analisados, apenas para o crime de pornografia infantil está prevista 

uma sanção acessória de inibição do exercício do poder paternal, da tutela ou da 

curatela, bem como uma sanção acessória de proibição do exercício de profissão, 

função ou atividade que impliquem ter menores sob sua responsabilidade, educação, 

tratamento ou vigilância, por um período mínimo de dois anos e um máximo de quinze 

anos (artigo 179.º). 

 

II. Enquadramento parlamentar 

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se estarem 

pendentes sobre a mesma matéria as seguintes iniciativas: 

➢  Projeto de Lei n.º 144/XIV/1.ª (CH) - Agravação das molduras penais privativas 

de liberdade para as condutas que configurem os crimes de abuso sexual de 

crianças, abuso sexual de menores dependentes e actos sexuais com 

adolescentes e criação da pena acessória de castração química, o qual chegou 

a estar agendado para discussão e votação da generalidade em Plenário, mas 

foi retirado da agenda conforme Despacho do Senhor Presidente da Assembleia 

da República; e  

➢  Projeto de Resolução n.º 987/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo a 

adoção de medidas de formação de jovens e famílias em matéria de prevenção 

da prática de crimes sexuais contra menores com recurso à internet e às redes 

sociais. 

Não se encontram pendentes quaisquer petições sobre a matéria em apreço ou conexa. 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

 

Na presente Legislatura, foi apreciado, sobre a mesma matéria: 

➢ Projeto de Lei n.º 187/XIV/1.ª (PS) - Procede ao reforço do quadro sancionatório 

e processual em matéria de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102281948/73871476/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44258
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338324d6a5a6c4d324a6c4d43316a4e7a42694c54526c4e544574596a4d335a4330334d444e6a59545132593251344e6a4d756347526d&fich=626e3be0-c70b-4e51-b37d-703ca46cd863.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338324d6a5a6c4d324a6c4d43316a4e7a42694c54526c4e544574596a4d335a4330334d444e6a59545132593251344e6a4d756347526d&fich=626e3be0-c70b-4e51-b37d-703ca46cd863.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110336
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44369
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de menores, cumprindo a Diretiva n.º 2011/93/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de dezembro de 2011, e estabelece deveres de informação e 

de bloqueio automático de sites contendo pornografia de menores ou material 

conexo, o qual deu origem à Lei n.º 40/2020, de 18 de agosto, Reforça o quadro 

sancionatório e processual em matéria de crimes contra a liberdade e 

autodeterminação sexual de menores e estabelece deveres de informação e de 

bloqueio de sítios contendo pornografia de menores, concluindo a transposição 

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

dezembro de 2011, alterando o Código Penal e o Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 

de janeiro. 

Na XIII Legislatura, foram apreciados, sobre matéria conexa, - crimes contra a liberdade 

e autodeterminação sexual -, as seguintes iniciativas legislativas: 

➢ Projeto de Lei 1155/XIII/4.ª (PS) - Reformula os crimes de violação, coação 

sexual e abuso sexual de pessoa inconsciente ou incapaz no Código Penal, ao 

abrigo do disposto na Convenção de Istambul, e alarga o âmbito de aplicação 

da medida de coação de proibição de contacto aos crimes de ameaça, coação 

e perseguição (stalking), o qual deu origem à Lei n.º 101/2019, de 6 de setembro; 

➢ Projeto de Lei n.º 1239/XIII/4.ª (PS) - Procede ao reforço do quadro sancionatório 

e processual em matéria de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual 

de menores, cumprindo a Diretiva n.º 2011/93/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de dezembro de 2011, e estabelece deveres de informação e 

de bloqueio automático de sites contendo pornografia de menores ou material 

conexo, tendo caducado em 24-10-2019. 

 

Na XII Legislatura, foram apreciadas as iniciativas legislativas abaixo listadas, sobre 

matéria conexa, – crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual -, as quais 

deram origem à Lei 103/2015, de 24 de agosto - Trigésima nona alteração ao Código 

Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, transpondo a Diretiva 

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 de menor; primeira alteração à 

https://dre.pt/home/-/dre/140431166/details/maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43523
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c75644756346447397a58324677636d393259575276637938794d4445354c3078664d544178587a49774d546b756347526d&fich=L_101_2019.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43878
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c75644756346447397a58324677636d393259575276637938794d4445314c3078664d54417a587a49774d5455756347526d&fich=L_103_2015.pdf&Inline=true
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Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro; primeira alteração à Lei n.º 67/98, de 26 de 

outubro, e segunda alteração à Lei n.º 37/2008, de 6 de agosto: 

➢ Projeto de Lei 886/XII/4.ª (PCP) - Estratégia nacional para a proteção das 

crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais; 

➢ Projeto de Lei 772/XII/4.ª (PS) - Procede à […] alteração do Código Penal, 

cumprindo o disposto na Convenção do Conselho da Europa para a proteção das 

crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais (Convenção de 

Lanzarote); 

➢ Proposta de Lei 305/XII/4.ª (Governo) - 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 de 

menor. 

Ainda na XII Legislatura, muito embora tendo caducado no seu termo, foi apreciada, 

sobre matéria conexa, - crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de 

menores -, a Proposta de Lei 228/XII/3.ª (Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

da Madeira) - Estratégia nacional para a proteção das crianças contra a exploração 

sexual e os abusos sexuais. 

Na mesma Legislatura, foi apreciada e aprovada, sobre matéria conexa - crimes contra 

a liberdade e autodeterminação sexual de menores -, a Proposta de Resolução 

21/XII/1.ª (Governo) - Aprova a Convenção do Conselho da Europa para a Protecção 

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

em 25 de outubro de 2007, a qual deu origem à Resolução da Assembleia da República 

n.º 75/2012. 

Na XI Legislatura, foram apreciadas, - sobre matéria conexa - crimes contra a liberdade 

e autodeterminação sexual de menores -, as seguintes petições: 

➢ Petição n.º 161/XI/2.ª - Solicitam a ratificação da Convenção do Conselho da 

Europa contra a exploração e o abuso sexual de crianças e a adopção de 

medidas de prevenção e combate ao tráfico sexual de crianças e jovens; 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39383
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39011
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39169
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38488
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38488
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36736
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36736
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=17090
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=17090
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12091
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➢ Petição n.º 505/XII/4.ª - Solicita o agravamento das molduras penais dos 

crimes praticados contra menores 

Na X Legislatura, foi apreciada e aprovada, sobre matéria conexa - crimes contra a 

liberdade e autodeterminação sexual de menores -, a Proposta de Lei 257/X/4.ª 

(Governo) - Estabelece medidas de protecção de menores, em cumprimento do artigo 

5.º da Convenção do Conselho da Europa contra o abuso e a exploração sexual de 

crianças, a qual deu origem à Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro. Foi ainda apreciada 

a Petição n.º 371/X/2.ª - Solicita a extinção das Comissões de Protecção de Jovens e 

Crianças por actividade ilegal e abuso de poder. 

Na IX Legislatura, foi apreciado, muito embora tendo caducado, o Projeto de Lei n.º 

216/IX/1.ª (CDS-PP) - Combate à pedofilia, prostituição e pornografia infantis (Altera os 

artigos 66.º e 172.º a 177.º do Código Penal e introduz os artigos 171.º-A, 176.º-A e 

179.º-A). Também foi apreciada a Proposta de Resolução n.º 8/IX/1.ª (Governo) - 

Aprova, para ratificação, o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da 

Criança Relativo à Venda de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia Infantil, 

adoptado em Nova Iorque, em 25 de Maio de 2000, tendo dado origem à Resolução da 

Assembleia da República n.º 16/2003. 

Na VIII Legislatura, foram apreciados conjuntamente, sobre matéria conexa - crimes 

contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores -, o Projeto de Lei n.º 

355/VIII/2.ª (PEV) - Torna público o crime de abuso sexual de crianças (altera o artigo 

178° do Código Penal) e o Projeto de Resolução n.º 103/VIII/2.ª (BE) - Combate aos 

maus tratos e abuso sexual sobre menores. Reforço das medidas de apoio às 

comissões de protecção de crianças e jovens, tendo dado origem à Lei n.º 99/2001, de 

25 de agosto. 

Na VII Legislatura, foram apreciados conjuntamente, sobre matéria conexa - crimes 

contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores - Projeto de Lei n.º 403/VII/2.ª 

(PCP) - Altera disposições do Código Penal relativas ao princípio do abuso sexual de 

menores, outros crimes sexuais e à liberdade de imprensa, e adita disposições relativas 

a ilícitos penais laborais e o Projeto de Lei n.º 385/VII/2.ª (PSD) - Introduz alterações na 

legislação penal, em particular no respeitante aos crimes sexuais contra menores e aos 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12631
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=34365
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=34365
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=34365
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=11697
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=19513
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=19513
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=19201
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=4532
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=4532
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=5799
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=5799
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=5801
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c75644756346447397a58324677636d393259575276637938794d4441784c3078664f546c664d6a41774d5335775a47593d&fich=L_99_2001.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c75644756346447397a58324677636d393259575276637938794d4441784c3078664f546c664d6a41774d5335775a47593d&fich=L_99_2001.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=5018
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=5018
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=5048
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crimes contra a liberdade de circulação, os quais deram origem à Lei n.º 65/98, de 2 de 

setembro 

 

III. Apreciação dos requisitos formais  

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS-Partido 

Popular (CDS-PP), ao abrigo e nos termos da alínea b) do artigo 156.º e do n.º 1 do 

artigo 167.º da Constituição e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 119.º 

do Regimento da Assembleia da República (RAR), que consagram o poder de iniciativa 

da lei. 

Assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 

119.º do RAR, encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que 

traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de 

motivos, pelo que a iniciativa cumpre os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 

124.º do RAR. 

Respeita, igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do artigo 

120.º do RAR, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios nela 

consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem 

legislativa. 

Refira-se ainda que, atendendo à alteração proposta ao Código Penal, a matéria objeto 

da presente iniciativa se enquadra na alínea c) do n.º 1 do artigo 165.º da Constituição, 

constituindo, assim, reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da 

República. 

O projeto de lei em análise deu entrada em 18 de fevereiro, foi admitido em 19 de 

fevereiro de 2021, data em que, por despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia 

da República, baixou, na generalidade, à Comissão de Assuntos Constitucionais, 

Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª), tendo sido anunciado em reunião Plenária no dia 

19 de fevereiro.  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=5048
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=5048
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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• Verificação do cumprimento da lei formulário 

A lei formulário7 estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e 

formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação da presente 

iniciativa, pelo que deverá ser tida em conta no decurso do processo da especialidade 

na Comissão e aquando da redação final. 

O título do projeto de lei em apreciação - «Agrava as penas aplicáveis a crimes contra 

a autodeterminação sexual de menores cometidos por meios informáticos (53.ª 

alteração ao Código Penal» - traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se em 

conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 7.º da referida lei, embora deva ser 

objeto de aperfeiçoamento em caso de aprovação. 

A presente iniciativa visa alterar o Código Penal. Ora, as regras de legística formal 

preconizam que, tal como é indicado na iniciativa em análise, o título de um ato de 

alteração deve identificar o diploma alterado, por questões informativas e no sentido de 

tornar clara a matéria objeto do ato normativo. 

Refira-se que o título e o artigo 1.º da iniciativa em apreço indicam que procede à 

quinquagésima terceira alteração ao Código Penal, elencando, neste artigo, os diplomas 

que lhe introduziram alterações, no sentido de dar cumprimento ao disposto no n.º 1 do 

artigo 6.º da lei formulário, que estabelece o dever de indicar, nos diplomas legais que 

alterem outros, o número de ordem da alteração introduzida e a identificação dos 

diplomas que procederam a alterações anteriores. 

Note-se, todavia, que a lei formulário foi aprovada e publicada num contexto de ausência 

de um Diário da República Eletrónico, sendo que, neste momento, o mesmo é acessível 

universal e gratuitamente. Assim, estando em causa uma alteração ao Código Penal, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, atendendo ao elevado 

número de alterações sofridas, por motivos de segurança jurídica, e tentando manter 

uma redação simples e concisa, parece-nos mais seguro e eficaz não colocar o número 

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

estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas. 

https://dre.pt/application/file/25346100
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de ordem de alteração nem o elenco de diplomas que procederam a modificações 

anteriores. 

Pelas razões supra aduzidas, em caso de aprovação do diploma, sugere-se a seguinte 

alteração ao título: 

«Agrava as penas aplicáveis a crimes contra a autodeterminação sexual de menores 

cometidos através de meios informáticos, alterando o Código Penal» 

Em caso de aprovação, a iniciativa em apreço revestirá a forma de lei, sendo objeto de 

publicação na 1.ª série do Diário da República nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 

3.º da lei formulário. 

No que respeita à entrada em vigor, estabelece o artigo 3.º deste projeto de lei que a 

mesma aconteça no dia seguinte ao da sua publicação, mostrando-se assim em 

conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 2.º da lei mencionada, que determina 

que “Os atos legislativos e os outros atos de conteúdo genérico 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. 

 

IV. Análise de direito comparado 

 

• Enquadramento 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).  

Consagra igualmente o princípio segundo o qual são concedidos poderes ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho para estabelecerem «regras mínimas relativas à definição das 

infrações penais e das sanções em domínios de criminalidade particularmente grave 

com dimensão transfronteiriça que resulte da natureza ou das incidências dessas 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF
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infrações, ou ainda da especial necessidade de as combater, assente em bases 

comuns», entre as quais se inclui a «exploração sexual de mulheres e crianças» (artigo 

83.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia). 

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

disposições que reforçam o enfoque na criança como prioridade. Com efeito, reconhece 

este instrumento que «as crianças têm direito à proteção e aos cuidados necessários 

ao seu bem-estar» (artigo 24.º, n.º 1), sendo sempre aplicável o princípio da 

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

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

como referência a Convenção sobre os Direitos da Criança, mais concretamente o 

compromisso dos Estados-Partes na Convenção a respeitarem e garantirem os direitos 

previstos na mesma a todas as crianças que se encontrem à sua jurisdição, sem 

discriminação alguma (artigo 2.º da Convenção). 

Em 2011 foi adotada a Diretiva da UE sobre o Combate ao Abuso Sexual e à exploração 

Sexual de Crianças e a pornografia Infantil 8  referindo que o “abuso sexual e a 

exploração sexual de crianças, incluindo a pornografia infantil, constituem violações 

graves dos direitos fundamentais, em especial do direito das crianças à proteção e aos 

cuidados necessários ao seu bem-estar, tal como estabelecido na Convenção das 

Nações Unidas de 1989 sobre os Direitos da Criança e na Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia”. 

Com efeito, esta Diretiva foi adotada com o intuito de facilitar a repressão dos autores 

dos crimes, nomeadamente, ao criminalizar um amplo leque de situações de abuso e 

de exploração sexual (20 crimes e tentativas); ao introduzir níveis de penas mais 

elevados (os níveis máximos estabelecidos pela legislação nacional não podem ser 

inferiores a um período de um a dez anos de prisão); ao alargar o prazo de prescrição 

após a vítima ter atingido a maioridade; ao eliminar os obstáculos à confidencialidade 

relativamente às denúncias por parte dos profissionais cuja principal tarefa é o trabalho 

com crianças; ao introduzir a jurisdição extraterritorial para os autores de crimes que 

são nacionais, para que possam ser também judicialmente perseguidos no seu país de 

 
8 Portugal já transpôs esta Diretiva EUR-Lex - 32011L0093 - PT - EUR-Lex (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000X1218(01)&from=EN
https://www.unicef.pt/media/2766/unicef_convenc-a-o_dos_direitos_da_crianca.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1574272335934&uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1574272335934&uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX:32011L0093
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origem por crimes cometidos no estrangeiro; ao exigir a eliminação dos obstáculos 

processuais à perseguição judicial de crimes cometidos no estrangeiro; ao assegurar o 

acesso das autoridades policiais a instrumentos de investigação eficazes, tais como os 

utilizados no caso da criminalidade organizada e de outros crimes graves, bem como a 

criação de unidades especiais para identificar vítimas de pornografia infantil. 

Em 2016 a Comissão Europeia publicou um relatório no qual analisou especificamente 

as medidas introduzidas pela supra identificada Diretiva, relativamente às páginas 

eletrónicas que contêm ou divulgam pornografia infantil (artigo 25.º da Diretiva), tendo 

concluído que “Alguns dos principais desafios a enfrentar incluem assegurar que o 

material com imagens de abusos sexuais de crianças no território dos Estados-Membros 

seja imediatamente suprimido e que existam garantias adequadas quando o Estado-

Membro opte por tomar medidas para bloquear o acesso dos utilizadores da Internet no 

seu território a páginas eletrónicas que contenham material com imagens de abusos 

sexuais de crianças.” 

A Comissão europeia, já em 2012, tinha lançado a Estratégia europeia para uma Internet 

melhor para as Crianças como um plano em torno de 4 pilares: incentivo à criação de 

conteúdos de qualidade em linha para os jovens; intensificação de ações de 

sensibilização9; criação de ambiente em linha seguro para as crianças; e combate ao 

abuso e exploração sexual de crianças10. Nesse mesmo ano, a Comissão adotou uma 

iniciativa conjunta com os EUA – a Aliança Mundial contra o Abuso Sexual de Crianças 

na Internet, que acabou por se fundir com a iniciativa WeProtect do Reino Unido, 

passando a constituir a Aliança Mundial WeProtect, que reúne governos, empresas de 

tecnologia, incluindo Facebook, Google, Microsoft e TENCENT, e organizações 

internacionais, como a UNICEF, e não governamentais e que visa pôr termo à 

exploração sexual de crianças em linha. 

No âmbito da estratégia da Comissão Europeia de “Moldar o futuro digital da Europa”, 

foi lançada uma iniciativa de autorregulação destinada a melhorar o ambiente em linha 

 
9 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/better-internet-kids 
10 O European Financial Coalition reúne fornecedores de Internet, Bancos e fornecedores de sistemas de 
pagamento, ONG’s, empresas de telecomunicações, Europol, Eurojust e autoridades policiais e judiciais, 
tendo em vista combater a produção, distribuição e venda de imagens de pornografia infantil na Internet.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0872&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0196&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0196&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/MEMO_12_944
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/MEMO_12_944
https://www.weprotect.org/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/alliance-better-protect-minors-online?etrans=pt
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/self-regulation-and-stakeholders-better-internet-kids?etrans=pt
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/better-internet-kids
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/projects/HOME_2011_ISEC_AG_INT_4000002207_en
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para crianças e jovens, tendo sido constituída a Aliança para melhor proteger menores 

on-line com um quadro definido na Declaração de Propósito, anunciada durante o Dia 

da Internet mais Segura em 2017, no qual as empresas concordaram em conter 

conteúdos nocivos como o ciberbullying, extorsão sexual e exposição a conteúdos 

violentos. 

Em 2018, foi adotada Diretiva dos Serviços de Comunicação Social Audiovisual11 que 

obriga as plataformas a tomarem medidas para proteger o público, incluindo crianças, 

de certos conteúdos. De referir ainda que a construção de Uma Europa preparada para 

a era digital, com um grande enfoque na cibersegurança, é uma das prioridades da 

Comissão Europeia para 2019-2024, tendo a Comissão proposto um conjunto 

abrangente de novas regras para todos os serviços digitais que operam na União 

Europeia, concretamente, o Regulamento Serviços Digitais e o Regulamento Mercados 

Digitais.  

Em setembro de 2020, no contínuo esforço contra o combate ao abuso sexual de 

crianças, a Comissão propôs um regulamento provisório (COM (2020) 568) 12  para 

assegurar que os fornecedores de serviços de comunicações em linha, como o webmail 

ou os serviços de mensagens, pudessem continuar as suas práticas voluntárias para 

detetar e denunciar o abuso sexual de crianças em linha e remover o material sobre abuso 

sexual de crianças, uma vez que, a partir de 21 de dezembro de 2020, estes fornecedores 

ficaram abrangidos pelo âmbito de aplicação da Diretiva de Privacidade e Comunicações 

Eletrónicas13, que não contém uma base jurídica explícita para tais atividades voluntárias. 

Sobre este tópico, a Europol concluiu que a pandemia de coronavírus está relacionada 

com o aumento da partilha em linha de imagens de abusos e com predadores sexuais 

mais direcionados para as crianças, tendo identificado no seu Relatório de Atividades do 

período setembro 2020 a janeiro 2021 a luta contra a exploração sexual de crianças em 

linha e destacado que dois em dois minutos era denunciada à polícia da União Europeia 

uma infração sexual, seja violação, violência sexual ou agressão, afetando sobretudo 

mulheres e crianças.  

 
11 Portugal já transpôs esta Diretiva EUR-Lex - 32018L1808 - PT - EUR-Lex (europa.eu) 
12 Iniciativa escrutinada pela Comissão de Assuntos Europeus. 
13 Portugal já transpôs esta Diretiva EUR-Lex - 32002L0058 - PT - EUR-Lex (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/self-regulation-and-stakeholders-better-internet-kids?etrans=pt
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/alliance-better-protect-minors-online?etrans=pt
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/alliance-better-protect-minors-online?etrans=pt
file:///C:/Users/gpereira/Downloads/StatementofPurpose.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2347
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_pt
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cybersecurity-strategy?etrans=pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/fighting-child-sexual-abuse-commission-proposes-interim-legislation-enable-communications#:~:text=The%2520Commission%2520has%2520proposed%2520an,removing%2520child%2520sexual%2520abuse%2520material.&text=The%2520proposed%2520Regulation%2520provides%2520guarantees,and%2520protection%2520of%2520personal%2520data.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/fighting-child-sexual-abuse-commission-proposes-interim-legislation-enable-communications#:~:text=The%2520Commission%2520has%2520proposed%2520an,removing%2520child%2520sexual%2520abuse%2520material.&text=The%2520proposed%2520Regulation%2520provides%2520guarantees,and%2520protection%2520of%2520personal%2520data.
file:///C:/Users/gpereira/Downloads/1_PT_ACT_part1_v2%20(77).pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32002L0058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32002L0058
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/exploiting-isolation-sexual-predators-increasingly-targeting-children-during-covid-pandemic
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/227430/Background%20document%20Reporting%20on%20Europol%20Activities%20Sept.%202020-January%202021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX:32018L1808
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764e454e425253394562324e31625756756447397a535556564c324d32596a51325a6d59774c5449774e4441744e474a6c5a4330344d6d526d4c5464694e325131595463305a6d4d315a5335775a47593d&Fich=c6b46ff0-2040-4bed-82df-7b7d5a74fc5e.pdf&Inline=true
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX:32002L0058
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Por fim, e para complementar e melhorar as atuais atividades da UE nesta matéria, bem 

como enfrentar os novos desafios, a Comissão apresentou uma nova estratégia para 

combater o abuso sexual de crianças, tanto em linha como fora de linha. 

 

• Enquadramento internacional 

Países europeus 

Apresentamos a legislação dos seguintes Estados-Membros da União Europeia: 

Bélgica, Espanha e França. 

 

BÉLGICA 

Como preceituam os pontos 1.º e 2.º do §1er do artigo 371/1 do Code pénal (texto 

consolidado), é punido com pena de prisão de seis meses a cinco anos: 

 

− Quem observa ou possibilita essa observação ou realiza ou facilite o registo visual 

ou áudio diretamente ou por um meio técnico ou outro; sem autorização ou 

conhecimento da pessoa; enquanto esta se encontra num estado de nudez ou 

envolvida em atividade sexual explicita; e quando, devido às circunstâncias, a pessoa 

considera razoavelmente que a sua privacidade não será violada;  

− Quem mostra, torna acessível ou divulga imagens, registo visual ou áudio de uma 

pessoa nua ou em atividade sexual explícita, sem a sua autorização ou 

conhecimento, ainda que essa pessoa tenha consentido a sua realização.  

 

Quando os factos referidos nos pontos 1.º e 2.º do §1er do artigo 371/1 do Code pénal 

são cometido com dolo ou com fins lucrativos é, de acordo com o artigo 371/2 do mesmo 

código, o agente punido com pena de prisão de um ano a cinco anos e uma multa de 

200 euros a 10.000 euros. 

 

Expressa, ainda, o §3 desta norma, se esses atos forem praticados contra a pessoa ou 

com a ajuda de um menor de 16 anos, o autor dos factos é punido com pena de prisão 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/cybercrime/child-sexual-abuse_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0607&from=EN
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1867/06/08/1867060850/justel#LNK0096
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1867/06/08/1867060850/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1867/06/08/1867060850/justel#LNK0096
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1867/06/08/1867060850/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1867/06/08/1867060850/justel#Art.%20371/2.
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de cinco a dez anos. Se o menor tiver menos de 16 anos, a pena de prisão é de 10 a 

15 anos.  

Às penas de prisão aqui estabelecidas são acrescidas de penas de multa de 200 a 

10.000 euros quando, nos termos do artigo 371/2, os atos são praticados com dolo ou 

com a intenção de obter vantagem patrimonial. 

 

Segundo o §4 do artigo 371/1 do Code pénal, quando o facto descrito no ponto 2.º do 

§1er desta norma for praticado contra um menor, existe uma presunção inilidível de 

ausência de consentimento. 

 

 

ESPANHA  

Assinala o n.º 1 do artigo 183ter da Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal (texto consolidado), que quem, através da internet, do telefone ou de 

qualquer outra tecnologia de informação e de comunicação, contata com um menor de 

16 anos e proponha um encontro com este para a prática de um ou mais factos descritos 

nos artigos 183 e 189, e sempre que tal proposta seja acompanhada de atos materiais 

conducentes ao encontro é, sem prejuízo das sanções penais correspondentes aos 

delitos cometidos, punido com uma pena de prisão de um a três anos ou com multa de 

12 a 24 meses.  

As penas são agravadas em metade quando o encontro for obtido por meio de coação, 

intimidação ou engano. 

 

Por sua vez, o n.º 2 do mesmo artigo estabelece que, quem, através da internet, do 

telefone ou de qualquer outra tecnologia de informação e de comunicação contata com 

um menor de 16 anos e realiza atos com o propósito de o enganar, fazendo-o entregar-

lhe material pornográfico ou mostrar-lhe imagens pornográficas, nas quais apareça 

menor, é punido com pena de prisão de seis meses a dois anos. 

 

Em conformidade com o preceituado no n.º 1 do artigo 183, quem praticar atos de 

natureza sexual com um menor de 16 anos é punido, como responsável pelo abuso 

sexual de menor, com pena de prisão de dois a seis anos. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1867/06/08/1867060850/justel#Art.%20371/2.
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1867/06/08/1867060850/justel#LNK0096
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1867/06/08/1867060850/justel
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20201217&tn=1#a183ter
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20201217&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20201217&tn=1#a183
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20201217&tn=1#a189
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20201217&tn=1#a183


________________________________________________________ 

 

Projeto de Lei n.º 689/XIV/2.ª (CDS-PP) 

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

 20 

 

 

NOTA TÉCNICA  

 

Note-se o disposto no n.º 2 do mesmo artigo, que pune o agente com pena de prisão de 

cinco a dez anos quando tais condutas forem cometidas por meio de violência ou de 

intimidação. É, igualmente, punido com as mesmas penas, o agente que utilize violência 

ou intimidação, para obrigar um menor de 16 anos a participar em atos de natureza 

sexual com terceiros ou praticá-los na sua própria pessoa. 

 

Refere o n.º 4 do mesmo artigo que, as penas previstas são agravadas em metade, 

quando se verifica alguma das seguintes circunstâncias:  

a) Quando o fraco desenvolvimento intelectual ou físico da vítima ou o seu transtorno 

mental a coloque numa situação de vulnerabilidade, ou quando a vítima é um menor 

de quatro anos;  

b) Quando os factos sejam praticados por duas ou mais pessoas;  

c) Quando a violência ou intimidação exercidas tenham um carácter particularmente 

degradante ou humilhante;  

d) Quando, para a execução do facto, o agente recorre à relação de superioridade ou 

de parentesco, por ser ascendente ou irmão, por adoção ou afinidade, com a vítima;  

e) Quando o agente tenha posto em perigo, de forma dolosa ou por negligência grave, 

a vida ou a saúde da vítima;  

f) Quando a infração seja cometida através de uma organização ou grupo criminoso 

que se dedica à realização destas atividades. 

 

É punido com uma pena de prisão de um a cinco anos, nos termos do n.º 1 do artigo 

189 da Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (texto 

consolidado), Quem 

− Captar ou utilizar menores ou pessoas portadoras de deficiência que necessitem de 

especial proteção para fins ou em espetáculos exibicionistas ou pornográficos, 

públicos ou privados, ou na produção de qualquer tipo de material pornográfico, 

independentemente do seu suporte ou financie qualquer destas atividades ou 

obtenha lucro com estas;  

− Produzir, vender, distribuir, oferecer ou facilitar a produção, a venda, divulgação ou 

exibição, por qualquer meio, de pornografia infantil, isto é, todo o material que 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20201217&tn=1#a189
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20201217&tn=1#a189
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20201217&tn=1
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apresenta um menor ou pessoa portadora de deficiência num comportamento sexual 

explicito, real ou simulado, e toda a representação dos órgãos sexuais do menor ou 

da pessoa portadora de deficiência. 

 

A pena de prisão de cinco a nove anos é imposta, como determina o n.º 2 do artigo 189, 

ao agente que realize os factos previstos no n.º 1 e quando ocorra alguma das seguintes 

condições: 

a) Quando utilize menores de 16 anos; 

b) Quando os atos assumam um carácter particularmente degradante ou humilhante; 

c) Quando o material pornográfico apresente menores ou pessoas portadoras de 

deficiência que necessitem de especial proteção, e que sejam vítimas de violência 

física ou sexual; 

d) Quando o agente coloca em perigo, de forma dolosa ou por negligência grave, a 

vida ou a saúde da vítima; 

e) Quando o material pornográfico é notoriamente importante; 

f) Quando o agente pertença a uma organização ou grupo, ainda que 

temporariamente, que se dedica à realização destas atividades; 

g) Quando o responsável dos factos for ascendente, tutor, curador, professor ou 

qualquer outra pessoa que tenha a seu cargo o menor ou a pessoa portadora de 

deficiência que necessita de especial proteção, ou se trate de qualquer outro 

membro da família que conviva com o menor ou outra pessoa que tenha atuado 

abusando de uma posição de manifesta confiança ou autoridade; 

h) Quando se verifica a reincidência. 

 

 

FRANÇA 

De acordo com o parágrafo 6.º do artigo 222-28 conjugado com o artigo 222-27, ambas 

as normas do Code pénal (texto consolidado) o autor das agressões sexuais, exceto a 

violação, é punido com pena de prisão de sete anos e com multa de 100.000 euros, 

quando a vítima teve contato com este através da utilização de uma rede de 

comunicação eletrónica de mensagens destinadas a um público indeterminado. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20201217&tn=1#a189
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289563
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417689
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/2021-03-02/
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Como dispõe o artigo 222-22 do mesmo Código, constitui uma agressão sexual todo o 

comportamento sexual praticado com violência, coação, ameaça ou engano. 

Salienta o mesmo artigo que, a violação e as outras agressões sexuais são qualificadas 

enquanto tal, se se verificarem os contextos delimitados nas normas jurídico-penais e 

independentemente da natureza da relação existente entre o agressor e a vítima. 

 

Nos termos do artigo 227-23 do Code pénal, o facto, com vista à difusão, gravação, 

produção ou transmissão de imagem ou de representação de menor, quando esta 

imagem ou representação assume uma natureza pornográfica, é punível com pena de 

prisão de cinco anos e com multa de 75.000 euros.  

 

São punidas com as mesmas penas, as seguintes situações:  

− Quando a imagem ou representação expõe um menor de 15 anos, mesmo que a sua 

produção não tenha como propósito a sua divulgação; 

− O ato de oferecer, disponibilizar ou divulgar, por qualquer meio, de importar ou 

exportar tal imagem ou representação; 

− A consulta habitual a qualquer título, - gratuito ou oneroso -, de um serviço de 

comunicações ao público online onde as imagens ou representações de menores 

com natureza pornográfica são colocadas à disposição; 

− A aquisição ou posse dessas imagens ou representações. 

 

As penas são agravadas para sete anos de prisão e multa de 100.000 euros, quando, 

para a difusão da imagem ou representação do menor, for utilizada uma rede de 

comunicações eletrónicas destinadas a um público indeterminado. 

 

Se estas infrações forem concretizadas por um grupo organizado são punidas com pena 

de prisão de 10 anos e com multa de 500.000 euros. 

A tentativa é punível com as mesmas penas. 

O disposto nesta norma inclui as imagens pornográficas de uma pessoa, cuja aparência 

física seja de um menor, a menos que seja estabelecido que a pessoa tem 18 anos no 

dia do registo ou da gravação da sua imagem. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022469961
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042193607
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/2021-03-02/
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Em conformidade com o artigo 227-24 do Code pénal, o facto de produzir, transportar, 

divulgar, por qualquer meio e independentemente do seu suporte, ou comercializar uma 

mensagem de carácter violento, incitando o terrorismo, a pornografia ou de outra 

natureza suscetível de atentar gravemente a dignidade humana ou estimular os 

menores a participarem em jogos que os coloquem em perigo físico, e quando for 

provável que essa mensagem seja visualizada por menores, é punido com pena de 

prisão de três anos e com multa de 75.000 euros. 

 

Também os comportamentos sexuais praticados sem violência, ameaça ou coação por 

maiores sobre um menor de 15 anos constituem, segundo o artigo 227-25, infrações 

puníveis com pena de prisão de sete anos e com multa de 100.000 euros.  

 

A pena é agravada para 10 anos de prisão e multa de 150.000 euros quando, conforme 

previsto no parágrafo 4.º do artigo 227-26, o menor esteve em contato com o autor dos 

factos através da utilização de uma rede de comunicações eletrónicas destinadas a um 

público indeterminado. 

   

Organizações internacionais 

A nível da União Europeia: 

A Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) tem como missão o 

aconselhamento das instituições da União Europeia e dos governos nacionais dos 

Estados-Membros sobre questões relacionadas com os direitos fundamentais, como a 

discriminação, o acesso à justiça, a proteção de dados pessoais ou os direitos das 

vítimas.  

 

A nível mundial: 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a saúde sexual como sendo 

fundamental para a saúde geral e bem-estar das pessoas, dos casais e famílias, e para 

o desenvolvimento social e económico das comunidades e dos países. A saúde sexual 

requer uma abordagem positiva e de respeito quanto à sexualidade e às relações 

sexuais, bem como a possibilidade de ter experiências sexuais agradáveis e seguras, 

livres de qualquer coação, discriminação ou violência.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042193612
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/2021-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289518/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024041199
https://fra.europa.eu/pt/about-fra
https://www.who.int/health-topics/
https://www.who.int/health-topics/sexual-health#tab=tab_1
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Como sustenta esta organização, a realização da saúde sexual inclui, entre outros, o 

direito a não ser submetido a tortura, nem a tratos cruéis, desumanos ou degradantes, 

o direito à privacidade, o direito a ter proteção legal quando ocorrem violações de 

direitos humanos fundamentais.  

 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), no cumprimento das suas 

atribuições de defesa e de promoção dos direitos e do bem-estar das crianças no 

mundo, igualmente aborda a temática dos abusos sexuais sobre menores, esta 

instituição elaborou programas e diretrizes sobre esse tema e matérias conexas como 

a exploração sexual dos menores online. 

 

V. Consultas e contributos 

 

• Consultas obrigatórias e facultativas 

Em 24 de fevereiro de 2021, a Comissão solicitou parecer escrito sobre esta iniciativa 

ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à 

Ordem dos Advogados. 

 

Todos os pareceres e contributos remetidos à Assembleia da República serão 

publicados na página da iniciativa na Internet. 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género 

O preenchimento, pelo proponente, da ficha de avaliação prévia de impacto de género 

da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, 

devolve como resultado uma valoração neutra do impacto de género. 

• Linguagem não discriminatória 

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/protection/sexual-violence-against-children
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110337
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338325a6a51314d324a685a5330794d5755344c54526b596d59744f5441785969316d5a5463304d6a51344f57526b5a546b756347526d&fich=6f453bae-21e8-4dbf-901b-fe742489dde9.pdf&Inline=true
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NOTA TÉCNICA  

colocar em causa a clareza do discurso. A presente iniciativa não nos suscita questões 

relacionadas com a utilização de linguagem discriminatória. 
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Resumo: Tendo em conta que a violência sexual contra crianças e jovens se apresenta 

como sendo «um flagelo que tem prevalecido na nossa sociedade e que acarreta 

implicações profundas na saúde física e psicológica das vítimas, suas famílias e 

amigos/as, não só no momento dos atos abusivos, mas com potencial para afetar todo 

o seu processo de vida», a APAV elaborou o presente manual que dá cumprimento a 

um dos objetivos do projeto CARE e que constitui uma mais-valia para os que 

diariamente se deparam, nos mais variados contextos, com crianças e jovens vítimas 

de violência sexual.    

 

BAINES, Victoria - Member state responses to prevent and combat online child 

sexual exploitation and abuse [Em linha] : baseline mapping. Strasbourg : Council of 

Europe, 2019. [Consult. 17 fev. 2020]. Disponível na intranet da AR:<URL: 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=129952&img=1

5260&save=true> 

Resumo: Este relatório fornece uma visão geral das respostas para prevenir e combater 

a exploração e abuso sexual de crianças e jovens online nos Estados-Membros do 

Conselho da Europa. A análise baseia-se na Convenção do Conselho da Europa para 

a Proteção de Crianças contra a Exploração e o Abuso Sexual (Convenção de 

Lanzarote) e na Convenção do Conselho da Europa sobre Crimes Cibernéticos 

(Convenção de Budapeste). O relatório fornece informações úteis sobre os desafios e 

oportunidades enfrentados pelos Estados-Membros para proteger as crianças contra a 

exploração sexual e abuso sexual, oferecendo exemplos concretos de práticas 

promissoras para identificar, resgatar e apoiar as vítimas, de forma a garantir que os 

conteúdos nocivos sejam removidos da internet, sem demora, e que as provas 

eletrónicas sejam protegidas de forma a garantir que os perpetradores sejam 

condenados e presos. 

 

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). Cota: RP-179 
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Resumo: Este artigo analisa a legislação e a prática das declarações para memória 

futura de crianças vítimas de crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual à 

luz da Convenção do Conselho da Europa para a proteção das crianças contra a 

exploração sexual e os abusos sexuais (Lanzarote, 2007) e da Diretiva 2011/92/UE, do 

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

sexual de crianças e a pornografia infantil. «Afirma a necessidade de coordenação e 

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

criança.»  

 

DIAS, Maria do Carmo Saraiva de Menezes da Silva – Notas substantivas sobre crimes 

contra a liberdade e autodeterminação sexual. Revista do Ministério Público. A. 34, 

nº 136 (out.-dez. 2013). Cota: RP-179 

 

Resumo: A autora debruça-se sobre os diferentes crimes sexuais configurados no 

Código Penal, de forma a proteger, em diversas vertentes, o bem jurídico específico da 

liberdade e autodeterminação sexual, que faz parte do “núcleo duro” dos direitos e 

liberdades fundamentais de cada pessoa. Refere os diferentes tipos de crimes sexuais, 

nomeadamente: crimes de coação sexual e violação; lenocínio; abuso sexual de 

crianças; prostituição e pornografia de menores, e crimes contra a liberdade e 

autodeterminação sexual de menores, analisando as disposições constantes do Código 

Penal. 

 

LOPES, José Mouraz; MILHEIRO, Tiago Caiado – Crimes sexuais : análise 

substantiva e processual. Coimbra : Almedina, 2019. Cota: 12.06.8 – 

15/2020. 

 

Resumo: «O presente trabalho comporta uma abordagem jurídica das questões 

relacionadas com a criminalidade sexual numa perspetiva integrada que abrange uma 

dimensão criminológica, uma dimensão substantiva, nomeadamente um comentário aos 

crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, e uma dimensão processual, 

condicionada pela especificidade que o tratamento da criminalidade sexual comporta.» 
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A segunda parte da obra apresenta a análise dos crimes contra a liberdade e 

autodeterminação sexual, tipificados no Código Penal, bem como a análise de alguns 

crimes conexos, optando-se por apresentar anotações e comentários a cada um dos 

tipos criminais ou normas do Código Penal analisados.  

 

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. Cota: 12.06.8 – 378/2013. 

 

Resumo: Nesta obra, o autor alerta para os perigos do ciberespaço que atualmente 

oferece aos abusadores informações, dados e fotos que lhes permitem escolher 

exatamente o perfil da sua vítima. «Na busca de soluções, partindo de casos de 

investigação relacionados com a temática, Manuel Aires Magriço, elucida-nos sobre o 

ambiente, o modo de pensar dos criminosos e o modo de investigar os crimes e recolher 

provas, com vista à submissão sustentada a julgamento dos que se dedicam a tais 

práticas, ao mesmo tempo que alerta os pais, educadores e o público em geral para os 

perigos existentes para as crianças, no mundo em rede». 

 

MAGRIÇO, Manuel Eduardo Aires [et al.] – A internet e as crianças [Em linha] : riscos 

e potencialidades. Lisboa : Centro de Estudos Judiciários, 2018. [Consult. 23 fev. 

2021]. Disponível na intranet da AR:<URL:    

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=129803&img=

15208&save=true> ISBN 978-989-8908-23-0 

 Resumo: Atualmente, a exploração sexual de crianças e a utilização indevida de dados 

pessoais dos mais novos, no ciberespaço, constitui um grave problema a nível mundial, 

assumindo formas diversas, tais como: comércio de imagens de abuso sexual de 

menores, pornografia infantil, assédio sexual, e outras, utilizando computadores e 

demais tecnologia de natureza diversa (correio eletrónico, salas de conversação online, 

webcams, etc.). Os produtores, comerciantes e os colecionadores de material de abuso 

sexual de menores atuam predominantemente a coberto do anonimato e podem ser 

encontrados em qualquer país. 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=129803&img=15208&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=129803&img=15208&save=true
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O autor considera que «a investigação deste tipo de criminalidade e a dedução da 

acusação em processo penal deve ser facilitada pela legislação» e sugere diversas 

medidas que deverão ser adotadas para fazer face a este tipo de crimes, merecendo 

destaque a intensificação da cooperação internacional neste domínio. 

 

PINTO, Inês Horta – O sistema de registo de identificação criminal de condenados pela 

prática de crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual de menor : 

análise crítica à luz da política criminal e da Constituição. Coimbra : Boletim da 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2017, p. 939-982. Cota: 12.06.8 

- 221/2018. 

 

Resumo: O presente artigo analisa o regime do sistema de registo de identificação 

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

liberdade sexual de menor, criado pela Lei nº 103/2015, de 24 de agosto, tendo em vista 

apurar se é político-criminalmente adequado e eficaz e se é constitucionalmente válido. 

Com a referida Lei pretendeu-se transpor a Diretiva nº 2011/93/UE, de 13 de dezembro, 

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

bem como dar cumprimento às obrigações decorrentes da ratificação da Convenção do 

Conselho da Europa para a Proteção de Crianças contra a Exploração Sexual e os 

Abusos Sexuais de 25 de outubro de 2007. 

 

 


