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Audição das primeiras subscritoras da  

 

Petição n.º 14/XV/1.ª  

Urgência em legislar no sentido da conversão do crime de violação em crime 

público 

 

Súmula 

 

No dia 29 de setembro de 2022, pelas 9 horas, teve lugar, na sala 6 do Palácio de S. 

Bento, a audição das primeiros subscritoras da Petição identificada em epígrafe, 

prevista no n.º 1 do artigo 21.º da Lei de Exercício do Direito de Petição - Lei n.º 43/90, 

de 10 de agosto (na redação atual), com a presença das cidadãs Francisca de 

Magalhães Barros e Dulce Rocha. 

 

Estavam presentes, além do Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho – Audições 

de peticionantes e audiências, Deputado Bruno Aragão (PS), as Senhoras Deputadas 

Cláudia Santos (PS), na qualidade de relatora da petição, Patrícia Faro (PS), Emília 

Cerqueira (PSD) e Joana Mortágua (BE). 

 

O Senhor Coordenador agradeceu a presença de todos, explicou o propósito da 

audição e deu conta da tramitação subsequente, tendo, de seguida, dado a palavra às 

subscritoras presentes para uma explicitação acerca do objeto da petição. 

 

Em representação dos 107023 subscritores da petição n.º 14/XV/1.ª, tomou a palavra, 

em primeiro lugar, a primeira subscritora Francisca de Magalhães Barros, referindo 

que apresentou a petição em memória de todas as vítimas de violação e lembrando a 

Petição n.º 111/XIV/1.ª que apresentara anteriormente sobre visando a «Aprovação do 

estatuto de vítima para crianças inseridas em contexto de violência doméstica Falta de 

proteção das vítimas, impunidade dos agressores». Salientou o entendimento de que 

as vítimas não eram devidamente protegidas e de que eram insuficientes os gabinetes 

de atendimento de apoio às vítimas de violação, uma vez que existia apenas um no 
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Porto e outro em Lisboa, e apontou o não respeito das convenções assinadas pelo 

Estado Português. Criticou o argumento da defesa da autonomia e da liberdade da 

mulher utilizado contra a natureza pública do crime de violação, frisando que não se 

podia utilizar esse argumento sem apresentar reais soluções para proteção das 

mulheres. Defendeu que tornar crime público o crime de violação seria uma forma de 

dar voz e apoio às mulheres vítimas, apontando que mais 106 mil pessoas 

concordavam com essa alteração e tinham assinado a petição, desde personalidades 

de todo espectro político, juristas e entidades como a UMAR, o IAC, a Dignidade e a 

APAV. Constatou que esta era uma questão de direitos humanos e que o paradigma 

atual, patente em penas suspensas sucessivas, resultava no silenciamento deste 

crime, pelo que tinha que mudar, sugerindo, como medida alternativa, caso não se 

reunisse consenso quanto a tornar público o crime de violação, que se aumentasse o 

prazo para apresentação de queixa e se criassem mais gabinetes de apoio. 

 

Usou também da palavra a Dra. Dulce Rocha, advogada e Presidente do Instituto de 

Apoio à Criança, reconhecendo o mérito e o esforço da primeira peticionante na 

promoção da iniciativa e referindo que, em tempos, compreendia o argumento da 

autonomia da mulher que implicava que o crime fosse semipúblico e recordou a sua 

participação na revisão de 95 para a alteração da natureza do crime de violência 

doméstica para crime semipúblico, bem como do crime de abuso de menores. 

Explicou que as suas vivências motivaram a sua mudança de opinião e que 

considerava haver razões ponderosas para a conversão em crime público, sendo que, 

aludindo a estudos nessa matéria que demonstravam que apenas 10% se queixavam, 

referiu que as mulheres mais do que vergonha, tinham medo, acabando por ficar 

desprotegidas, sujeitas a um sofrimento profundo, e os seus agressores impunes. 

Considerou ser grave o paradigma em Portugal e salientou a necessidade de agir para 

que este se alterasse, mais não fosse, pelo menos no sentido de alargar os prazos 

para apresentar queixa. 

 

 

Deu, de seguida, a palavra às Senhoras Deputadas para uma ronda de intervenções: 
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- A Senhora Deputada Cláudia Santos (PS), relatora da Petição, explicou o propósito 

da audição – ouvir os peticionários - e saudou a iniciativa, em concreto o empenho e o 

tempo de vida para conseguir o número de assinaturas alcançado. Manifestou a sua 

concordância quanto à avaliação da gravidade do problema, constatando que os 

crimes sexuais causavam danos inimagináveis às vítimas. Referiu que era dever do 

Estado ajudar as vítimas a recuperar dos danos sofridos e a prevenir a vitimização 

futura dessas e de outras vítimas, transmitindo que o Grupo Parlamentar do PS 

concordava que existiam aspetos que careciam de mudança, mas que entendia que o 

problema era muito mais profundo, não se resolvendo com alterações pontuais das 

leis penais. Apontou um problema de desigualdade de género ancestral e explicou que 

a resposta dada através da Justiça Penal dificilmente poderia existir se a vítima não a 

quisesse, uma vez que a Justiça Penal não tinha como finalidade única a proteção da 

vítima, existindo o processo penal para determinar se uma pessoa praticou ou não um 

crime e culminando numa decisão de condenação, estando dependente da prova 

produzida, a qual, nos crimes sexuais, dependia dos contributos das vítimas e estas 

podiam não os querer dar. Frisou que o Estado tinha o dever de garantir às vítimas 

que queriam como resposta a Justiça Penal apoio nesse processo, partilhando que o 

seu Grupo Parlamentar estava a preparar uma iniciativa legislativa sobre a matéria por 

achar que a esse nível havia aspetos a melhorar. Concluiu notando que as motivações 

das vítimas para não quererem apresentar queixa ou participar na produção de prova 

eram das mais diversas naturezas, não devendo estas ser obrigadas a falar com quem 

não queriam, e reiterou o seu profundo apreço pela causa trazida a discussão. 

 

- A Senhora Deputada Emília Cerqueira (PSD) agradeceu a iniciativa, congratulando a 

primeira subscritora pelo trabalho desenvolvido, e saudou a reflexão que a mesma 

gerou sobre o crime de violação de mulheres e também de homens e crianças. 

Manifestou o seu entendimento de que existia uma confusão entre a proteção da 

vítima e a função da Justiça Penal. Aludiu à vitimização secundária e à exposição 

dolorosa decorrente dos procedimentos médico-legais a que as vítimas eram sujeitas 

e que eram necessários para a produção de prova. Considerou que se impunha uma 

reflexão ponderada quanto aos prós e contras em causa e concordou ser fundamental 

assegurar o devido apoio, principalmente psicológico, às vítimas, nomeadamente 
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apresentando-lhe alternativas à Justiça Penal, reiterando, todavia, as suas dúvidas 

quanto à conversão em crime público, dada a essencialidade da sua participação.  

 

- A Senhora Deputada Joana Mortágua (BE) começou por observar que se estavam a 

opor aspetos que, no seu entendimento, eram complementares e não deviam ser 

vistas como alternativos e irreconciliáveis, sendo um deles a proteção da vítima com a 

perspetiva da punição do agressor e o outro o sentimento de proteção de 

solidariedade em relação à vítima e o papel de legisladores ou de juristas. Transmitiu 

que assinou a petição juntamente com várias mulheres, entre elas juristas de renome, 

que consideravam que o crime de violação deveria ser consagrado como crime público 

e que não entendiam os critérios expostos – da autonomia, da privacidade, da 

proteção da identidade, do respeito da sua intimidade durante o processo, do 

acompanhamento social e psicológico reforçado da vítima, quer esta pretendesse ou 

não avançar com o processo – como estando em  oposição a essa alteração, devendo 

os mesmos ser-lhe complementares. Constatou que se se entendia que havia 

revitimização através do recurso à Justiça tal revelava que não havia confiança na 

Justiça e era um sintoma de que algo tinha de ser alterado. Manifestou o seu 

entendimento de que as soluções alcançadas relativamente ao crime de violência 

doméstica deviam ser replicadas para o crime de violação. Salientou que deter um 

agressor significava evitar futuras vítimas, manifestando a sua concordância quanto ao 

alargamento dos prazos de prescrição, e frisou que era dever da sociedade ter uma 

postura de forte censura e de tolerância zero com este tipo de crimes, entendendo que 

alterar a natureza do crime passava essa mensagem. 

 

Devolvida a palavra às peticionárias, a Dra. Dulce Rocha manifestou que compreendia 

as reservas expressas em relação ao crime público, recordando que as mesmas 

existiram relativamente a outros crimes que, entretanto, foram alterados. Concordou 

que podiam existir várias motivações, mas que o medo era a principal. Observou a 

importância de se ouvirem várias entidades e juristas de renome, constatando, 

atendendo às intervenções, que seria difícil mudar o paradigma, mas apelando a que 

houvesse pelo menos consenso no sentido de conceder uma maior proteção, 
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nomeadamente através do aumento das penas e do alargamento dos prazos de 

prescrição.  

 

A última palavra coube ao Senhor Coordenador, que agradeceu a informação trazida 

ao conhecimento da Comissão e salientou a importância das audições, as quais 

permitem complementar o texto das petições. 

 

A audição foi gravada em vídeo, constituindo a gravação parte integrante desta 

súmula.  

A reunião terminou às 10h00. 
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