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PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 987/XIV-2.ª

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

Exposição de motivos

Segundo dados da APAV, que lançou e gere a Linha Internet Segura, registou-

se em 2019 um total de 701 denúncias relacionadas com a deteção de 

conteúdos de pornografia infantil e discriminação racial: estão em causa 

comportamentos como “Data breaching”, “Phishing”, burlas online, “Grooming”, 

“Sextortion”, “Cyberbullying” e crimes de ódio, entre outros, que constituem as 

principais causas da vitimação online.

O RASI de 2019 também dá conta de um aumento da criminalidade investigada 

relativa à exploração sexual de menores online, reflexo de situações de abuso 

online praticadas por indivíduos isolados, portugueses ou vivendo em Portugal. 

A distribuição da pornografia é feita em canais de comunicação comum 

(Youtube, Facebook, Google Drive e Instagram), registando-se ainda um 

aumento no uso de plataformas mobile encriptadas para troca de imagens 

(Whatsapp e Telegram).

No ano passado, a Polícia Judiciária registou um aumento exponencial de 

queixas por pornografia de menores desde o início da pandemia, só na 

Diretoria do Norte da PJ, os crimes online visando apenas crianças 



2

aumentaram mais de 150% – de 161 casos em 2019 para 396 em 2020 – e a 

realidade é transversal ao resto do País.

Quando as crianças ficam isoladas em casa, ou quando não dispõem de 

monitorização parental adequada, ficam expostas a todo o tipo de perigos que 

podem advir de uma utilização displicente ou menos avisada da internet em 

geral e das redes sociais em particular: isto é, expostas a comportamentos 

criminosos por parte de adultos que se fazem passar por menores, ou enviando 

imagens íntimas a amigos ou namorados, que depois são partilhadas com 

terceiros e utilizadas para fins de vingança sexual, de extorsão e ciberbullying, 

entre outros.

Confrontados com um novo confinamento sem fim à vista, é natural o receio de 

que a probabilidade de as crianças e os jovens serem vítimas deste tipo de 

criminalidade aumente, visto que os números já conhecidos indicam 

precisamente isso.

A monitorização parental é fundamental para levar os jovens a perceber que 

não devem partilhar nada de íntimo na internet, principalmente nas redes 

sociais, porque quem expõe qualquer fotografia íntima num desses meios deve 

perceber que abdicou imediatamente de qualquer direito à privacidade.

Mas não chega: a aposta deve ser na prevenção, função em que também o 

Estado é chamado a assumir um importante papel, no desenvolvimento de 

ações de formação, dirigidas aos jovens e às famílias, com o propósito de 

prevenir contra a prática de crimes sexuais contra menores com recurso à 

internet e às redes sociais. 

Em setembro de 2019, o Ministério da Educação lançou um plano de combate 

ao bullying nas escolas, apostado na sensibilização, na prevenção e na 

definição de mecanismos de intervenção em meio escolar, com o envolvimento 
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de vários serviços, para combater quer o bullying em presença, quer o 

ciberbullying. Esse Plano terá de ser revisto, de modo a ser adaptado à 

situação de confinamento em que os nossos jovens se encontram, conforme o 

CDS-PP propôs em projeto de resolução recentemente apresentado. 

Efetivamente, o confinamento requer a necessidade de maior atenção aos 

comportamentos de ciberbullying, que passaram a ter uma maior expressão 

por causa do distanciamento social exigido pelo combate à pandemia.

No entender do CDS-PP, o Governo deveria aproveitar o ensejo para estudar a 

melhor forma de veicular a tal componente formativa dos jovens e respetivas 

famílias, nomeadamente na vertente de deteção de problemas já existentes e 

que, por vezes, passam despercebidos aos pais, e qual o instrumento mais 

adequado: se a adaptação deste Plano à formação em matéria de prevenção 

de crimes sexuais contra menores com recurso à internet e às redes sociais, se 

a criação de um novo instrumento ad hoc.

Pelo exposto, e ao abrigo da alínea b) do número 1 do artigo 4.º do Regimento 

da Assembleia da República, os Deputados abaixo assinados apresentam o 

seguinte Projeto de Resolução:

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a 

Assembleia da República delibera recomendar ao Governo que:

1. Que proceda à adaptação do “Plano de Prevenção e Combate ao 

Bullying e Ciberbullying” à sua utilização enquanto instrumento formativo de 

jovens e respetivas famílias em confinamento em matéria de prevenção da 

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

sociais;

2. Em alternativa, que crie um instrumento ad hoc para essa finalidade, que 

assegure, designadamente:
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a) A promoção de ações de formação e de capacitação subordinadas à 

temática da prevenção da prática de crimes sexuais contra menores com 

recurso à internet e às redes sociais;

b) A divulgação de orientações e instrumentos que auxiliem os jovens e 

respetivas famílias no diagnóstico precoce de situações que possam 

resultar na prática de crimes sexuais contra menores com recurso à 

internet e às redes sociais, bem como de boas práticas de prevenção e 

intervenção.

c) Em articulação com a Procuradoria Geral da República, bem como 

com os serviços e forças de segurança e, em concreto com os 

responsáveis pelo programa “Escola Segura”, desenvolva uma avaliação 

sobre o quadro legal aplicável, tendente á sua revisão, designadamente 

á ponderação da criação de uma nova circunstância especialmente 

agravante destes crimes, quando cometidos nas circunstâncias 

descritas, bem como do  respetivo aumento da moldura penal aplicável, 

e das medidas de coação em concreto aplicáveis, bem como a criação 

de medidas de execução de penas adequadas á prática destes crimes.   

Palácio de S. Bento, 18 de fevereiro de 2021

Os Deputados,

Telmo Correia

Cecília Meireles

João Almeida

Ana Rita Bessa

João Gonçalves Pereira


