
 

 

 

 

Projeto de Lei n.º 912/XIV/2.ª (NinscCR) – Reforça a proteção das mulheres na gravidez e 

parto através da criminalização da violência obstétrica 

    

 

I. Enquadramento – objeto do projeto de Lei 

 A Assembleia da República, através da Comissão de Assuntos Constitucionais, 

Direitos, Liberdades e Garantias, solicitou a emissão de parecer sobre o Projeto de Lei n.º 

912/XIV/2.ª, apresentado pela Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que procede a 

alteração do Código Penal e da Lei n.º 15/2014, de 21.03 (que consolidou a legislação em 

matéria de direitos e deveres do utente dos serviços de saúde), com vista a criminalizar 

reforçar a proteção das mulheres na gravidez e parto através da criminalização da violência 

obstétrica. 

 A exposição de motivos começa por assinalar a alteração da Lei n.º 15/2014, 

operada pela Lei n.º 110/2019, de 09.09, que estabeleceu os princípios, direitos e deveres 

aplicáveis em matéria de proteção na preconceção, na procriação medicamente 

assistida, na gravidez, no parto, no nascimento e no puerpério. Em particular, são 

elencados os direitos reconhecidos à parturiente em contexto de saúde, como o direito 

aos melhores cuidados de saúde baseados nos melhores conhecimentos científicos e nas 

recomendações da OMS [artigo 15.º-A, n.º 1 alínea f) e 15.º-F, n.º 2 e 6], o direito à mínima 

interferência (artigo 15.º-F, nºs. 2 e 6) e o direito ao tratamento condigno e respeitoso: 

livre de coação, violência e sem discriminação, direito a um parto humanizado [artigo 

15.º-A, n.º 1 alínea c), d) e e)]. Adianta a proposta legislativa que as práticas adotadas nas 

instituições de saúde revelam que tais direitos não são, ainda, plenamente respeitados. 

Afirmação que é sustentada, pela iniciativa, em dois inquéritos realizados pela Associação 

pacaldeira
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Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto às mulheres, acerca da sua 

experiência de parto. 

 O segundo destes inquéritos demonstra que cerca de 70% das mulheres 

inquiridas afirmaram ter sido realizada episiotomia (corte na zona do períneo), sendo 

certo que a Organização Mundial de Saúde (OMS) terá considerado, em fevereiro de 

2018, que o uso rotineiro ou liberal desta prática não é recomendado para mulheres nas 

situações de parto vaginal, deixando de admitir uma taxa de praticabilidade de 

episiotomia entre os 10% e os 15%1. O que a exposição de motivos salienta, sublinhando 

que se trata de prática particularmente mais frequente em Portugal do que nos restantes 

países da Europa. 

 A iniciativa sustenta-se, ainda, no Relatório Primavera 2018, do Observatório 

português dos sistemas de saúde e nas conclusões alcançadas no Relatório das Nações 

Unidas com o título “Uma abordagem baseada nos direitos humanos sobre maus-tratos e 

violência contra as mulheres nos serviços de saúde reprodutiva, com foco no parto e na 

violência obstétrica”2, de 2019, as quais sinalizam as «repercussões significativas na vida 

sexual e reprodutiva da mulher, na sua saúde mental e as cicatrizes duradouras» resultantes 

da prática de episiotomia. Razões pelas quais, de acordo com este último relatório, trata- 

-se de prática que, «quando não se justifique por razões médicas, deve ser considerada como 

uma violação dos direitos da mulher e uma forma de violência baseada no género contra as 

mulheres».  

                                                 
1 Cfr. Recomendação 39, constante do Relatório Intrapartum care for a positive childbirth 

experience, publicado pela OMS em 2018, onde se lê: «Routine or liberal use of episiotomy is not 

recommended for women undergoing spontaneous vaginal birth». Relatório completo acessível 

em: 

 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-

eng.pdf;jsessionid=2404CC4D696A6100F597591C17910159?sequence=1. 
2  Acessível em https://digitallibrary.un.org/record/3823698#record-files-collapse-header 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf;jsessionid=2404CC4D696A6100F597591C17910159?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf;jsessionid=2404CC4D696A6100F597591C17910159?sequence=1
https://digitallibrary.un.org/record/3823698#record-files-collapse-header
https://digitallibrary.un.org/record/3823698#record-files-collapse-header
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 Idêntica conclusão é realçada a propósito da manobra de Kristeller3– igualmente 

utilizada de forma ampla nos hospitais portugueses, de acordo com o exposto na 

proposta legislativa em análise. 

 Práticas às quais a exposição de motivos associa a abusos verbais e físicos, em 

instituições de saúde, no contexto da prestação de cuidados obstétricos.  

 Nestes termos, o conceito de violência obstétrica é definido pela iniciativa 

legislativa do seguinte modo: «qualquer conduta direcionada à mulher durante o trabalho 

de parto, parto ou puerpério, que lhe cause dor, dano ou sofrimento desnecessário, praticada 

sem o seu consentimento ou em desrespeito pela sua autonomia ou preferências, constituindo 

assim uma clara limitação do poder de escolha e de decisão da mulher». 

 O projeto de Lei salienta, ainda, o exarado na Resolução da Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa N.º 2306/20194: «a violência obstétrica e ginecológica 

é uma forma de violência que há muito está escondida e que ainda é frequentemente ignorada 

(…) reflecte uma cultura patriarcal que ainda é dominante na sociedade, incluindo no campo 

médico». 

 Reforçando a importância da salvaguarda dos direitos das parturientes, a 

exposição de motivos cita, também, declaração denominada “Prevenção e eliminação de 

abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde”5, emitida pela 

OMS em 2014, na qual se defende que «todas as mulheres têm direito ao mais alto padrão 

de saúde atingível, incluindo o direito a uma assistência digna e respeitosa durante toda a 

                                                 
3 «A manobra pode ser realizada com a subida de uma pessoa para cima do ventre daquela, ou 

feita com pressão em cima da barriga da parturiente com um ou dois braços/antebraços, ou 

mesmo joelho(s)», explicita a exposição de motivos. 
4 Pode ser consultada em: 

 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28236&lang=en 
5 Pode ser consultada em : 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_por.pdf?sequenc

e=3  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28236&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28236&lang=en
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_por.pdf?sequence=3
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_por.pdf?sequence=3
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_por.pdf?sequence=3
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gravidez e o parto, assim como o direito de estar livre da violência e discriminação» e, nesta 

conformidade «os abusos, os maus-tratos, a negligência e o desrespeito durante o parto 

equivalem a uma violação dos direitos humanos fundamentais das mulheres, como 

descrevem as normas e princípios de direitos humanos adoptados internacionalmente». 

 Assinala, também, a Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação da 

saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos na UE no contexto da saúde das mulheres 

(2020/2215(INI))6, a qual «exorta os Estados‑Membros a envidarem todos os esforços 

possíveis para garantir o respeito dos direitos das mulheres e da sua dignidade no parto, 

a condenarem veementemente e a combaterem a violência física e os abusos verbais, 

incluindo a violência ginecológica e obstétrica, e qualquer tipo de violência com base no 

género associada aos cuidados pré‑natais, parto e pós‑natais, factores que violam os 

direitos humanos das mulheres e podem constituir formas de violência com base no 

género». 

 Por último, notando que a discussão sobre esta temática se iniciou, mais 

recentemente, na Europa, sinaliza as iniciativas legislativas que criminalizam a 

violência obstétrica na Venezuela, na Argentina e na Colômbia. 

 No nosso ordenamento jurídico, realça-se que, embora a violência obstétrica 

não seja considerada, por si só, como crime, «actos considerados como violência 

obstétrica podem enquadrar-se noutros tipos de crime já previstos como por exemplo 

ofensas à integridade física, intervenções médico-cirúrgicas arbitrárias (sem 

consentimento livre e esclarecido), mutilação genital feminina, recusa de médico (não há 

assistência ou há assistência tardia), devassa da intimidade/vida privada, violação do 

segredo médico, injúria, ameaça e coacção». No entanto, sublinha o projeto de Lei em 

apreço que «o facto de não existir uma previsão legal expressa, pode levar as mulheres a 

                                                 
6 Pode ser consultada em RELATÓRIO sobre a situação da saúde e dos direitos sexuais e 

reprodutivos na UE no contexto da saúde das mulheres (europa.eu) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0169_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0169_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0169_PT.html
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não denunciarem estes casos por pensarem que as condutas de que foram vítimas não 

são susceptíveis de configurar um crime e, por outro lado, não se verifica o juízo de 

censurabilidade necessário para esta prática em específico». Para concluir que «A 

violência obstétrica tem particularidades que justificam a sua autonomização enquanto 

crime, não se confundindo com outras previsões legais». 

 Para justificar a necessidade de tutela legal (e penal) específica, é, ainda, citado 

o estudo de VÂNIA SIMÕES, “A Violência Obstétrica: a violência institucionalizada contra o 

género”7, onde se advoga que «o actual quadro normativo é insuficiente para tutelar os 

direitos das parturientes, veja-se pois que, se estivermos perante um caso de violência 

obstétrica psíquica, a ausência de previsão legal para esta conduta, resulta numa 

impunidade para os seus agentes», assinalando a necessidade de intervenção 

legislativa, ao abrigo da Convenção de Istambul, «por forma a contribuir para a 

erradicação desta forma de violência contra as mulheres». 

Por todas as razões já expostas, a iniciativa legislativa em apreço sustenta-se 

na seguinte consideração: «trata-se de um crime de género que, afectando mulheres que 

se encontram em situação de enorme vulnerabilidade, constitui mais um reflexo de uma 

sociedade patriarcal e desigual que ainda não respeita integralmente os direitos das 

mulheres». Sem esquecer que «a violência obstétrica pode afectar a recuperação física e 

psicológica da mulher durante o puerpério, a sua auto-estima, vida sexual, saúde mental 

e, em consequência, afectar a sua relação com o bebé, comprometendo o sucesso da 

amamentação e o saudável desenvolvimento da criança».  

Fundamentos que sustentam a intenção de «criminalizar a violência obstétrica, 

ou seja, os casos em que a mulher seja sujeita, durante o trabalho de parto, parto ou 

                                                 
7 Estudo de 2016 que venceu o Prémio Teresa Rosmaninho - Direitos Humanos, Direitos das 

Mulheres, atribuído pela Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, e que pode ser 

consultado, na íntegra, em https://apmj.pt/premio-teresa-rosmaninho  

https://apmj.pt/premio-teresa-rosmaninho
https://apmj.pt/premio-teresa-rosmaninho
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puerpério, a violência física ou psicológica, que lhe cause dor, dano ou sofrimento 

desnecessário ou limite o seu poder de escolha e de decisão». 

* 

 II. Análise 

 II.1. A iniciativa legislativa altera a Lei n.º 15/2014, definindo violência obstétrica 

através da identificação das condutas que se incluem naquele conceito. O que propõe 

efetuar através dos novos nºs. 4 e 5 do artigo 15.º-A daquele diploma legal, relativo aos 

princípio de proteção na preconceção, na procriação medicamente assistida, na gravidez, no 

parto, no nascimento e no puerpério, nos seguintes termos: 

«Artigo 15.º-A Princípios 

«4 – Considera-se violência obstétrica qualquer conduta direccionada à mulher, 

durante o trabalho de parto, parto ou puerpério, praticada sem o seu 

consentimento, que consubstanciando um acto de violência física ou 

psicológica, lhe cause dor, dano ou sofrimento desnecessário ou limite o seu 

poder de escolha e de decisão.  

«5 - Para efeitos do disposto no número anterior, entende-se por: 

a)    Violência física, o recurso à força ou a restrições físicas, 

nomeadamente a realização da manobra de Kristeller, agressões 

físicas, restrições à liberdade de movimentos imposta à 

parturiente, jejum forçado, a utilização de meios farmacológicos 

sem autorização, a indução do parto, a administração de ocitocina 

e a negação dolosa ou negligente do alívio à dor da parturiente; 

b)   Violência psicológica, a utilização de linguagem imprópria, 

rude, ameaçadora ou atentatória da auto-estima da mulher, 

incluindo as situações de tratamento discriminatório, 
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desconsideração dos pedidos e preferências da parturiente, 

omissão de informação sobre o decurso do parto e sobre os 

procedimentos adoptados e a proibição da permanência do 

acompanhante. 

«6 - A utilização de episiotomia nos casos em que não existe justificação médica 

para a sua prática constitui crime de mutilação genital feminina, previsto e 

punido nos termos do artigo 144.º-A do Código Penal.» 

 A criminalização da violência obstétrica é enquadrada nos crimes contra a 

liberdade sexual, tendo em conta, de acordo com a exposição de motivos, que estará em 

causa a tutela da integridade física e dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. É a 

seguinte a redação proposta para o tipo de crime proposto: 

«Artigo 166.º-A 

Violência Obstétrica 

1 - Quem, sujeitar mulher, durante o trabalho de parto, parto ou 

puerpério, a violência física ou psicológica, que lhe cause dor, dano ou 

sofrimento desnecessário ou limite o seu poder de escolha e de decisão, é 

punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa. 

2 - O procedimento criminal depende de queixa. 

3 - A pena é agravada de um terço, nos seus limites mínimo e máximo, se 

o crime for praticado:  

a) Na presença de nado morto ou de interrupção da gravidez; 

b) Contra pessoas nos extremos da idade reprodutiva; 

c) Contra mãe, nascituro ou criança com deficiência; 

d) Contra vítimas de violência doméstica, de abuso sexual, de 

práticas nefastas ou tráfico de seres humanos; 
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e) Contra pessoas que vivam em situação de pobreza extrema, 

designadamente em situações de rendimentos abaixo do limiar da 

pobreza ou baixos níveis de literacia; 

f) Contra pessoas migrantes e refugiadas.» 

 

 Por seu turno, a prática de episiotomia sem justificação médica para o efeito é 

incluída no crime de mutilação genital feminina, p. e p. no artigo 144.º-A do Código Penal, 

nos seguintes termos: 

«Artigo 144.º-A Mutilação genital feminina 

1 – (…) 

2 – (…) 

3 - As intervenções levadas a cabo por médico ou por outra pessoa legalmente 

autorizada que resultem na mutilação genital de pessoa do sexo feminino, em 

violação das leges artis e criando, desse modo, um perigo para a vida ou perigo 

de grave ofensa para o corpo ou para a saúde, são punidas com pena de prisão 

até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias, se pena mais grave lhes não 

couber por força de outra disposição legal.»  

 

 II.2. Ora, em primeiro lugar, o tipo incriminador da violência obstétrica proposto 

encontra íntima relação, na delimitação das respetivas condutas típicas, com a definição 

legal que o projeto de Lei insere na Lei n.º 15/2014. 

 Assim, e na verdade, esta definição legal, na medida em que condiciona o 

preenchimento do tipo objetivo de crime proposto para o (novo) artigo 166.º-A, poderá 

ser considerada, ainda, como norma (interpretativa) penal. À semelhança da definição 

legal contida no artigo 202.º do Código Penal, que delimita conceitos de que o legislador 

penal faz uso nos tipos de crime previstos os artigos seguintes, entendemos que, 
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também, neste caso, a clareza e determinabilidade da lei penal (enquanto corolários do 

princípio da legalidade) ganharia na inclusão da definição proposta para o n.º 5 do artigo 

15.º-A da Lei n.º 15/2014 no novo preceito incriminador da violência obstétrica, a título 

ilustrativo ou exemplificativo. 

 

 II.3. Considerando a redação proposta e, bem assim, os fundamentos que a 

justificam, verifica-se que os ilícitos criminais que ora se pretende introduzir visarão 

tutelar a integridade psíquica, física e moral, o direito à saúde, em especial, à saúde 

reprodutiva e sexual, e, bem assim, o direito à maternidade. Como tal, terá de ser 

reconhecido que, no plano axiológico, tais valores são merecedores de tutela, desde logo, 

pela sua inegável consagração constitucional (cfr. artigos 25.º, 64.º e 68.º da Constituição 

da República Portuguesa) 

 De resto, relativamente ao direito à integridade pessoal, é pacífico o 

entendimento segundo o qual «o direito à integridade pessoal envolve, no quadro dos 

deveres de proteção dos direitos fundamentais, uma exigência positiva de atuação dos 

poderes públicos no sentido de assegurar uma efetiva tutela material», na qual se inclui a 

tutela penal8. Idêntica consideração merecerá o direito à saúde, nas situações em que a 

intervenção médico-cirúrgica se revela arbitrária e suscetível de colocar em perigo a vida 

ou a integridade, conforme já estabelecido nos tipos criminais previstos nos artigos 150.º 

e 156.º do Código Penal 

 Ademais, o respeito e a tutela dos valores acima identificados e correspetivos 

direitos fundamentais, particularmente quanto as ofensas se inserem no contexto de 

violência de género, marcam, de forma crescente, a consciência coletiva, sendo, no atual 

quadro social e axiológico, cada vez mais valorizados no momento do parto e do 

                                                 
8 Citando, no sentido exposto, PEDRO GARCIA MARQUES, in Constituição Portuguesa Anotada, vol. 

I, 2.ª Edição, Org.: JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, p. 406, em anotação ao artigo 25.º. 



 

 

 

10 

puérpero e reconhecidos os importantes reflexos das intervenções acima descritas quer 

na saúde materna, quer no desenvolvimento do recém-nascido. O que facilita, 

naturalmente, o reconhecimento da respetiva dignidade penal, no descrito quadro 

jurídico-constitucional e sociológico, de referência. 

 Contudo, a forma como tal tutela é concretizada não deixa de colocar questões 

que obrigam a especial ponderação, no domínio da adequação, da proporcionalidade e, 

bem assim, da necessidade. 

 II.3.1. Em primeiro lugar, como bem assinala a exposição de motivos, a violência 

obstétrica, tal como a iniciativa legislativa a classifica, poderá já ser objeto de noutros 

tipos de ilícito criminal, como sejam os ilícitos de intervenções e tratamentos médico-

cirúrgicos em violação das leges artis e de intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos 

arbitrários (p. e p. pelo disposto nos artigos 150.º e 156.º do Código Penal).  

 Ainda assim, reconhece-se, por um lado, nem (todas) as condutas poderão 

encontrar respaldo direto nas incriminações vigentes (em particular, as situações da dita 

violência psicológica9), nem, por outro lado, a particular vulnerabilidade da mulher 

parturiente é tida em conta nos ilícitos atuais - embora possa (aliás, deva) ser considerada 

na medida concreta da pena, eventualmente, a aplicar. Nestes termos, a gravidade e a 

irreversibilidade das consequências de (algumas das) práticas descritas – como a 

episiotomia – não apenas físicas, mas psíquicas e suscetíveis de afetar a dignidade 

pessoal da mulher, numa esfera íntima de saúde sexual e reprodutiva e num momento 

de particular vulnerabilidade e exposição em que se consubstancia o parto, justificarão, 

                                                 
9 Conforme assinala o estudo de VÂNIA SIMÕES, a que se refere a exposição de motivos e acima 

citado, «não existe, no designado “direito penal médico”, preceito que tutele a violência sexual ou 

psicológica, no âmbito da atividade médica, pelo que encontra tutela, nesta matéria, apenas a 

integridade física das pacientes» (in loc. Cit., p. 29). 
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a nosso ver, a proposta, nos termos descritos, e do ponto de vista da proporção da 

intervenção penal, à luz do artigo 18.º da Constituição.  

 Nestes termos, e reconhecido que está o valor axiológico dos bens jurídicos que 

se pretendem tutelar, não poderemos deixar de assinalar que constituirá, em última 

análise, efetiva opção de política legislativa criminal autonomização da tutela penal no 

âmbito das práticas identificadas como violência obstétrica.  

 II.3.2. Naturalmente, e em segundo lugar, não nos caberá, nesta sede, aferir da 

existência de efetivas práticas desta natureza em território nacional – de algum modo, 

plasmadas nos relatórios e documentos a que faz referência a exposição de motivos. Não 

obstante, haverá que considerar as recomendações e resoluções a que faz referência a 

exposição de motivos e, com maior premência, as evidências científicas em que se baseia. 

De resto, será destas que ficará depende, nalguns casos, o preenchimento do(s) tipo(s) 

objetivo(s) proposto(s). 

 A este respeito importa, igualmente, atender que tais práticas serão tanto mais 

evitadas não tanto pela incriminação das mesmas, mas também – e, talvez, até, com 

maior grau de eficácia – pela formação dos profissionais de saúde, com vista a centrar o 

acompanhamento dos partos no respeito pelas escolhas conscientes e informadas da 

mulher parturiente, pautando o seu modo de atuação pelas mais recentes evidências 

científicas. Com efeito, numa perspetiva sociológica e de proporção e de adequação da 

intervenção estadual nestas matérias, será aconselhável que a função punitiva do Estado, 

de ultima ratio, seja acompanhada de efetiva dotação dos meios – técnicos, materiais, 

formativos e humanos – que permitam enriquecer o ambiente de parto das condições 

que poderão proporcionar o respeito pelos princípios e direitos já reconhecidos, 

designadamente, no artigo 15.º-A da Lei n.º 15/2014. Para tal apontam, de resto, todos 

os relatórios, resoluções e recomendações recentes, no plano internacional, sobre a 

matéria, a que alude a exposição de motivos da iniciativa. 
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 II.3.3. Em terceiro lugar, e no que respeita ao aditamento proposto ao ilícito de 

mutilação genital feminina, será importante atentar no especial domínio atual deste tipo 

incriminador: a mutilação por razões não médicas. Ou seja, enquanto a mutilação genital 

que determina a punição nos termos previstos no artigo 144.º-A se fundamenta em 

razões, maioritariamente étnicas e culturais, a prática de episiotomia – ainda que, 

atualmente, não recomendada em partos espontâneos vaginais – consubstancia-se em 

motivos médicos. São, pois, planos distintos, cuja inclusão no mesmo tipo legal poderá 

gerar (maior) controvérsia.  

 Na verdade, a previsão da violação das legis artis no tipo proposto para o n.º 3 

daquele preceito denota evidente aproximação ao tipo previsto e punível pelo disposto 

no artigo 150.º do Código Penal. 

 II.3.4. Por fim, e em quarto lugar, chama-se, ainda, a atenção para o facto de a 

inserção sistemática proposta do novo tipo de violência obstétrica, na secção dos crimes 

contra a liberdade sexual, poder não ser inteiramente correspondente com (a 

abrangência d)os bens jurídicos que, na nossa perspetiva, a incriminação proposta 

procurará tutelar, sendo questionável se este tipo não se aproximará mais dos ilícitos 

relativos a intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos do que àqueles crimes de cariz 

sexual. 

   

III. Conclusão 

O projeto de Lei em análise procura responder a legítimas e crescentes 

preocupações de tutela efetiva de bens jurídicos amplamente reconhecidos, 

consubstanciando a iniciativa uma opção de política legislativa criminal sobre a qual 

não nos caberá, nesta sede, emitir opinião. 

Do ponto de vista constitucional, e considerando a intervenção mínima que 

norteia o direito penal, colocados os bens jurídicos objeto de tutela no plano 
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axiológico, constitucional e ético-social, não se vislumbra, em abstrato, qualquer 

desadequação à dignidade penal proposta nem à proporcionalidade em sentido 

amplo, que mereça ser assinalada, embora possa a intervenção penal ser melhor 

sustentada em mais aprofundados estudos – recomendados, de resto, pela 

Resolução da Assembleia da República n.º 181/2021, de 28.0510 – e adequadamente 

acompanhada das medidas que, preventivamente, possam contribuir para erradicar 

as práticas que ora o legislador propõe criminalizar.  

 

* 

Eis, pois, o parecer do CSMP. 

 

* 

  

    Lisboa, 6 de outubro de 2021 

      

 

                                                 
10 Pulicada em Diário da República, série I, n.º 123/2021, de 28.06.2021: https://dre.pt/home/-

/dre/165865615/details/maximized.  

https://dre.pt/home/-/dre/165865615/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/165865615/details/maximized



