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Projeto de Resolução n.º 1439/XIV/2ª

Recomenda ao Governo a implementação de políticas públicas para um combate eficaz aos crimes 

de ódio em Portugal

Exposição de Motivos

A dificuldade dos diversos ordenamentos jurídicos europeus em impedir a proliferação dos 

crimes de ódio nos seus territórios, que resulta, inequivocamente, do crescimento, nos últimos 

anos, de organizações e grupos de extrema-direita não é um tema infrequente no debate político. 

Num relatório divulgado no dia 7 de julho de 20211, a Agência para os Direitos Fundamentais da 

União Europeia (FRA na sigla inglesa) explicitou que a denúncia de crimes de ódio ainda enfrenta 

“barreiras significativas” na União Europeia2. Em comunicado, o diretor da FRA, Michael O'Flaherty, 

afirmou que "Os países da UE têm o dever de garantir o acesso à justiça para todos. Mas demasiadas 

vítimas de crimes de ódio não denunciam ter sido atacadas e demasiados países não registam os 

crimes de ódio apropriadamente" e realçou que “Os países devem simplificar a denúncia e 

aperfeiçoar o registo, a investigação e a punição dos crimes de ódio, para assegurar plenamente os 

direitos das vítimas”. A FRA afirmou que se verifica, ainda hoje, uma inegável insuficiência no que 

respeita à existência de regulamentação vinculativa que obrigue as autoridades policiais e judiciárias 

a registar sistematicamente o motivo baseado no preconceito que subjaz a determinada infração 

criminal, e a conduzir a investigação criminal a partir deste ponto. 

Num memorando publicado no dia 14 de março de 2021 sobre Portugal, a Comissária para 

os Direitos Humanos do Conselho da Europa, Dunja Mijatović, acentuou, com preocupação, o 

aumento do número de crimes de ódio com motivação racial e do discurso de ódio, mas também 

da discriminação, especialmente contra ciganos, afrodescendentes e pessoas percecionadas como 

estrangeiras em Portugal, classificando como insuficiente a resposta das autoridades portuguesas a 

esta situação3. Concretamente, a Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa 

referiu o homicídio, motivado por ódio racial, do cidadão portugues afrodescendente Bruno Candé 

e as agressões e ameaças a associações antirracistas, bem como a ativistas da sociedade civil, 

                                                     
1 Pode ser acedido em: Report hate crime, support victims | European Union Agency for Fundamental Rights 
(europa.eu). 
2 Em: Denúncia de crimes de ódio ainda enfrenta barreiras na UE (tsf.pt). 
3 O “memorando sobre o combate ao racismo e à violência contra mulheres em Portugal” da Comissária para 
os Direitos Humanos do Conselho da Europa, março 2021 pode ser acedido em: 
https://rm.coe.int/memorando-sobre-o-combate-ao-racismo-e-a-violencia-contra-mulheres-em-
/1680a1e2ad.
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concluindo que as autoridades portuguesas deveriam tomar urgentemente medidas de forma a 

remediar esta situação de insegurança generalizada entre a população. 

Entre diversas recomendações apresentadas, a Comissária para os Direitos Humanos do 

Conselho da Europa realça, em particular, a necessidade de promover uma melhor e mais eficiente 

identificação e tratamento dos dados no que respeita aos crimes de ódio. A ausência de um registo 

organizado das motivações que levaram ao cometimento de um crime no ordenamento jurídico 

português acaba por levar a que não seja possível saber o número de inquéritos abertos por crimes 

de ódio ou de arguidos condenados pelos mesmos em Portugal. 

Cumpre recordar que a OSCE (Organisation for Security and Cooperation in Europe) define 

crime de ódio “como qualquer ato criminoso, nomeadamente contra pessoas ou bens, no qual as 

vítimas ou o alvo do crime são selecionados em razão da sua ligação (real ou percecionada), laços, 

afiliação, apoio ou associação reais ou supostas a um determinado grupo”4. Assim, para que 

possamos afirmar que nos encontramos perante um crime de ódio, a infração deverá dizer respeito 

a um crime à luz do ordenamento jurídico do país onde este ocorreu e o autor/a terá agido 

motivado/a por/com base em determinados preconceitos, isto é, o/a agente selecionou 

intencionalmente a vítima devido a uma sua característica pessoal que a associa a um grupo social 

diferente da do autor (habitualmente com menos poder e em menor número na sociedade de que 

fazem parte). O ODHIR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) define motivação 

preconceituosa como sendo “qualquer ideia pré-concebida negativa, assunções preconceituosas, 

intolerância ou ódio dirigidas a um grupo específico que partilha uma característica comum, como 

seja a raça, a etnia, a língua, a religião, a nacionalidade, o género, a orientação sexual, ou qualquer 

outra característica fundamental”. Os crimes de ódio são, portanto, definidos como “crimes de 

identidade”, uma vez que visam um aspecto da identidade do alvo, seja ele imutável (etnia, 

deficiência, orientação sexual, género, etc.) ou fundamental (religião, hábitos culturais, etc.). 

A União Europeia revela um enorme enfoque na temática dos crimes de ódio, definindo 

como sua prioridade a melhoria dos mecanismos que visam salvaguardar e proteger o bem-estar e 

a segurança das vítimas deste tipo de ilícitos, particularmente sujeitas a um risco de revitimização e 

vitimização secundária. A Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de 

outubro de 20125, que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das 

vítimas da criminalidade e que substitui a Decisão-Quadro 2001/220/JAI do Conselho refere-se 

                                                     
4 Em Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses - Annual Report for 2006 | OSCE. 
5 Em: EUR-Lex - 32012L0029 - EN - EUR-Lex (europa.eu). 
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expressamente a vítimas de crimes de ódio, afirmando que, considerando a natureza e as 

características destes crimes, as suas vítimas têm necessidades de proteção específicas6. 

Também o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) declarou, em vários 

processos, que os Estados têm uma obrigação de indicar claramente a motivação subjacente a 

ilícitos racistas ou que tenham sido cometidos por ódio religioso. Nesse sentido, descurar a 

motivação preconceituosa subjacente a um crime equivale a uma violação do artigo 14º da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem (CEDH). Como explicita a FRA, este ênfase, por parte do TEDH, na 

motivação subjacente aos crimes de ódio justifica-se porque “os autores de crimes que vitimizam 

pessoas pelo que elas são, ou pela perceção que delas se tem, transmitem uma mensagem 

particularmente humilhante: designadamente, a de que a vítima não é um indivíduo com 

personalidade, capacidades e experiência próprias, mas tão somente um membro sem rosto de um 

grupo com uma única característica. O autor do crime quer, deste modo, dar a entender que os 

direitos desse grupo podem – ou devem mesmo – ser ignorados, numa clara violação dos princípios 

da democracia e da igualdade, que são princípios fundamentais da UE”.

As várias entidades internacionais que se debruçam sobre a temática dos crimes de ódio 

são perentórias ao assinalar a denúncia de um crime de ódio junto das autoridades competentes 

como um dos momentos determinantes na identificação e apoio às vítimas deste tipo específico de 

crimes. Para um processo de investigação profícuo, é fundamental uma correta identificação e 

qualificação dos crimes de ódio como tal. 

Nesse sentido, o ODHIR recomenda que as autoridades policiais e judiciárias que tenham 

contacto com vítimas de potenciais crimes de ódio tenham acesso a um conjunto de indicadores, 

de forma a facilitar e melhorar o processo de identificação do motivo discriminatório subjacente ao 

crime. Estes indicadores constituem “factos, circunstâncias ou padrões objectivos ligados a um ato 

criminoso que, isoladamente ou em conjunto com outros indicadores, sugerem que as ações do 

infrator foram motivadas, no todo ou em parte, por preconceito ou hostilidade”7. O Subgrupo sobre 

metodologias para o registo e recolha de dados sobre crimes de ódio da Direção-Geral para a Justiça 

e Consumidores da Comissão Europeia (coordenado pela Agência dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia) avançou, recentemente, uma lista de indicadores, identificados com base em 

consultas sistemáticas, através da análise e recolha de contribuições de representantes das 

autoridades nacionais relevantes, da Comissão Europeia, da FRA, do ODIHR, da ECRI e de 

                                                     
6 Considerando 56 e artigo 22.º, n.º 3 da Diretiva 2012/29/UE.
7 Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Manual ÓDIO NUNCA MAIS – Apoio a vítimas de crime de ódio, 
2018, p. 154. Disponível em: Projeto ÓDIO NUNCA MAIS – formação e sensibilização no combate aos crimes 
de ódio e discurso de ódio (apav.pt). 
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organizações da sociedade civil. Esses indicadores incluem a perceção da vítima/testemunha, a

presença de comentários, declarações escritas, gestos ou graffitis (o afloramento de sentimentos de 

ódio em atitudes negativas) no momento da prática do ato violento, a existência de diferenças entre 

o/a autor/a do crime e a vítima (por exemplo, se estes diferem quanto à sua cor de pele, crenças 

religiosas, origem étnica ou nacional, orientação sexual, identidade ou expressão de género…, se 

existe um historial de animosidade entre o grupo e pertença da vítima e o grupo de pertença do/a 

autor/a ou se a vítima pertence a um grupo desproporcionalmente menos numeroso no local onde 

o crime ocorreu), o cometimento do crime por um grupo organizado, a local e a hora em que ocorreu 

o crime (relevando, por exemplo, se o crime ocorreu numa data particularmente significativa, como 

um feriado religioso, ou se a vítima estava num local habitualmente frequentado por um grupo em 

particular, como um local de culto ou um centro comunitário), a verificação de padrões (isto é, a 

ocorrência de incidentes semelhantes, na mesma área, contra o mesmo grupo), a natureza do ato 

violento (isto é, se o ato envolveu violência extrema ou um tratamento degradante, se foi cometido 

publicamente ou se envolveu a mutilação de símbolos racistas ou danos em propriedade recorrendo 

a símbolos destinados a degradar e/ou humilhar, a título ilustrativo) e a ausência de outros motivos

(ou seja, considerando-se a natureza do ato violento, verifica-se que não existiu outro motivo 

aparente para a sua prática, em particular porque são evidentes outros indicadores de 

preconceito)8. 

Para além da questão mais diretamente relacionada com a denúncia do crime e o 

momento em que se inicia a investigação criminal, em diversas ocasiões9, a FRA evidenciou a 

importância de recolher e divulgar, publicamente e a nível nacional, dados estatísticos referentes 

aos crimes de ódio, devendo essa recolha incluir informações relativas ao número de incidentes 

comunicados pelos indivíduos às autoridades, bem como ao número de condenações de infratores, 

aos motivos invocados para considerar que essas infrações eram discriminatórias, e às penas 

aplicadas. Concretamente, a FRA salienta que os Estados Membros da UE “devem desagregar os 

dados recolhidos sobre o crime de ódio segundo o género, a idade e outras variáveis, de modo a 

permitir uma melhor compreensão dos padrões de vitimização e de comportamento ilícito”. Estes 

mecanismos de recolha oficial de dados relativos ao crime de ódio devem ser complementados por 

inquéritos relativos à vitimização no âmbito da criminalidade, de forma a elucidar a sociedade civil 

sobre aspetos como a natureza e a dimensão de crimes não comunicados, as experiências de vítimas 

de crimes relativamente à aplicação da lei, razões para a não comunicação e conhecimento dos 

direitos entre as vítimas de crimes de ódio. Igualmente, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

                                                     
8 Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), ob. cit., p. 154 a 156.
9 Em: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJtPzSodPxAhVGBGM
BHRK-C9IQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Ffra.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffra-
factsheet_hatecrime_pt_final.pdf&usg=AOvVaw3o9Erz0lFY7FT0YVjaqZtC. 



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA Palácio de S. Bento, 1249–068 Lisboa gabinetejkm@ar.parlamento.pt

(APAV) destacou, em parecer10, a imperatividade de “implementar um sistema de recolha de dados 

que obrigue não apenas à identificação do caso como crime de ódio como também ao registo do 

tipo de motivação discriminatória que esteve em causa” na prática do crime. 

Como aponta a FRA, o facto de a maioria das vítimas de infrações motivadas pelo ódio ou 

de violência discriminatória não denunciarem os episódios experienciados junto das autoridades 

competentes não implica que este tipo de criminalidade seja inexistente na União Europeia. Pelo 

contrário, contribui para que o fenómeno dos crimes de ódio seja um fenómeno invisível, pouco 

compreendido e, portanto, capaz de afetar gravemente as suas vítimas diretas, mas também as suas 

comunidades e, em maior escala, a nossa sociedade. Cumpre ao Estado Português criar ferramentas 

multidisciplinares e mecanismos públicos que sejam eficazes no combate ao ódio e à discriminação, 

eliminando quaisquer obstáculos à denúncia destas infrações, sensibilizando e formando os agentes 

policiais e os profissionais do sistema de justiça para esta realidade e, sobretudo, assegurando o 

bem-estar, a segurança e a preservação da dignidade das suas vítimas durante e para além da

investigação criminal. 

Assim, a Assembleia da República, reunida em Plenário, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º 

da Constituição da República Portuguesa, por intermédio do presente Projeto de Resolução, 

recomenda ao Governo que:

1. Reestruture os procedimentos operacionais dos órgãos de polícia criminal de 

forma a garantir que os agentes policiais beneficiam dos métodos e ferramentas 

adequadas para reconhecer a presença de um motivo discriminatório em 

determinada situação de crime e sinalizar estes casos, nomeadamente através da 

difusão de uma lista de indicadores de preconceito (como a supracitada lista 

elaborada pelo Subgrupo sobre metodologias para o registo e recolha de dados 

sobre crimes de ódio da Direção-Geral para a Justiça e Consumidores da Comissão 

Europeia);

2. Promova as diligências necessárias para garantir que os mecanismos utilizados no 

registo das ocorrências pelos órgãos de polícia criminal facilitem a detalhada 

documentação do motivo que conduziu à prática do crime (alterando, por 

exemplo, a configuração dos autos de denúncia para garantir que acolhem o 

preenchimento de informação relacionada com a motivação que subjaz ao crime);

3. Exorte as autoridades competentes, a nível nacional, a promover a recolha e 

divulgação pública dos dados estatísticos referentes aos crimes de ódio, devendo 

                                                     
10 O posicionamento público da APAV pode ser lido em: 
https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/Recomendacoes_Politicas_Publicas_Crimes_de_Odio_Fev_2020.pdf.
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essa recolha incluir informações relativas ao número de incidentes comunicados 

pelos indivíduos às autoridades, bem como ao número de condenações de 

infratores, aos motivos invocados para considerar que essas infrações eram 

discriminatórias e às penas aplicadas, nos termos recomendados pela FRA;

4. Fomente uma cooperação estreita e ativa entre as autoridades policiais e 

judiciárias e as organizações da sociedade civil que prestam apoio às vítimas de 

crimes de ódio, acentuando o papel destas últimas na difusão de conhecimento e 

informação acerca do impacto dos crimes de ódio nas suas vítimas e respectivas 

comunidades, na capacitação das vítimas, de forma a que estas tenham um papel 

interventivo no âmbito do processo penal, e na diminuição da revitimização;

5. Promova a formação específica e contínua para profissionais do sistema de justiça 

e membros dos órgãos de polícia criminal sobre a temática dos crimes de ódio, 

bem como sobre direitos humanos, no geral, e sobre a proteção de vítimas 

portadoras de deficiência física ou psíquica, vítimas migrantes, requerentes de 

asilo e refugiados, vítimas que pertencem a minorias étnico-raciais, culturais ou 

religiosas, ou que integram comunidades frequentemente marginalizadas e 

vulneráveis, como a comunidade LGBTQI+. 

Assembleia da República, 1 de setembro de 2021

A Deputada não inscrita,

Joacine Katar Moreira 


