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SUMÁRIO 

Reforça as garantias do contribuinte e a simplificação processual, reformula a organização judiciária tributária 

e estabelece um novo regime geral para as infracções tributárias 

 

Reforça as garantias do contribuinte e a simplificação processual, reformula a organização judiciária tributária 

e estabelece um novo regime geral para as infracções tributárias. 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, para valer como 

lei geral da República, o seguinte:  
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CAPÍTULO I - Das infracções tributárias 
Artigo 1.º - Regime Geral das Infracções Tributárias 

1 - É aprovado o Regime Geral das Infracções Tributárias anexo à presente lei e que dela faz parte integrante. 

2 - O regime das contra-ordenações contra a segurança social consta de legislação especial. 

 

Artigo 2.º - Norma revogatória 

São revogados: 

a) O Regime Jurídico das Infracções Fiscais Aduaneiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 376-A/89, de 25 de 

Outubro, excepto as normas do seu capítulo IV, que se mantém em vigor enquanto não for publicada legislação 

especial sobre a matéria; 

b) O Regime Jurídico das Infracções Fiscais não Aduaneiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 20-A/90, de 15 

de Janeiro, excepto o seu artigo 58.º, que se mantém em vigor enquanto não for publicada legislação especial 

sobre a matéria; 

c) O capítulo VIII do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, 

de 26 de Dezembro; 

d) O artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 45/89, de 11 de Fevereiro; 

e) Os artigos 13.º, 14.º e 16.º do Decreto-Lei n.º 463/79, de 30 de Novembro; 

f) Os artigos 25.º a 30.º, 35.º, 36.º, 49.º, n.os 1 e 2, e 180.º a 232.º do Código de Processo Tributário, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 154/91, de 23 de Abril, mantidos em vigor pelo diploma de aprovação do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário; 

g) O título V da lei geral tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro. 

 

 

CAPÍTULO II - Da organização judiciária tributária 
Artigo 3.º - Tribunais tributários 

1 - A organização administrativa dos tribunais tributários de 1.ª instância depende do Ministério da Justiça. 

2 - O expediente e a movimentação dos processos dos tribunais tributários de 1.ª instância são assegurados 

por secretarias judiciais. 

3 - Os quadros das secretarias dos tribunais tributários de 1.ª instância são integrados por funcionários de 

justiça, subordinados ao regime jurídico do Estatuto dos Funcionários de Justiça, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 343/99, de 26 de Agosto, sendo fixados em diploma complementar. 

 

 

Artigo 4.º - Juízos dos Tribunais Tributários de 1.ª Instância de Lisboa e do Porto 

1 - É revogado o n.º 3 do artigo 59.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 129/84, de 27 de Abril. 

2 - O artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 374/84, de 29 de Novembro, passa a ter a seguinte redacção: 

'Artigo 26.º 

[...] 

1 - No Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Lisboa há cinco juízos, com dois juízes cada um. 

2 - No Tribunal Tributário de 1.ª Instância do Porto há três juízos, com dois juízes cada um. 

3 - ...' 

 

 

Artigo 5.º - Alteração da Lei das Finanças Locais 

O artigo 30.º da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto (Lei das Finanças Locais), passa a ter a seguinte redacção: 
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'Artigo 30.º 

Garantias fiscais 

1 - À reclamação graciosa ou impugnação judicial da liquidação dos impostos referidos nas alíneas a) e b) 

do artigo 16.º, bem como das taxas, encargos de mais-valias e demais receitas de natureza tributária, aplicam-

se as normas do Código de Procedimento e de Processo Tributário, com as necessárias adaptações. 

2 - Às infracções às normas reguladoras dos impostos mencionados nas alíneas a) e b) do artigo 16.º aplica-

se o Regime Geral das Infracções Tributárias, com as necessárias adaptações. 

3 - As infracções às normas reguladoras das taxas, encargos de mais-valias e demais receitas de natureza 

tributária constituem contra-ordenações e aplicam-se-lhes as normas do Regime Geral das Infracções 

Tributárias, com as necessárias adaptações. 

4 - Compete aos órgãos executivos a cobrança coerciva das dívidas às autarquias locais provenientes de 

taxas, encargos de mais-valias e outras receitas de natureza tributária que aquelas devam cobrar, aplicando-

se o Código de Procedimento e de Processo Tributário, com as necessárias adaptações.' 

 

 

Artigo 6.º - Regimes de transição 

1 - O Governo regulará, por decreto-lei, até ao fim do ano de 2001, os termos em que se processam as 

alterações previstas no artigo 3.º, continuando a vigorar até à entrada em vigor daquele diploma as disposições 

legais que actualmente regem aquelas matérias. 

2 - Até à definição do novo regime, continuam afectos às secretarias dos tribunais tributários de 1.ª instância 

os funcionários que aí actualmente prestam serviço, os quais só poderão ser desafectados por despacho do 

director-geral dos Impostos. 

3 - O disposto nos artigos 4.º e 5.º entra em vigor 90 dias após a publicação da presente lei. 

4 - Após a entrada em vigor do disposto nos artigos 4.º e 5.º, continuam a correr nos Tribunais Tributários de 

1.ª Instância de Lisboa e do Porto as execuções para cobrança coerciva de taxas, encargos de mais-valias e 

outras receitas de natureza tributária cobradas pelas Câmaras Municipais de Lisboa e do Porto instauradas 

até essa data, devendo transitar para os municípios correspondentes as que ainda estiverem pendentes à data 

de 1 de Janeiro de 2002. 

5 - Durante o período em que aí continuarem a tramitar as execuções referidas no número anterior, a 

distribuição de processos ao 5.º Juízo do Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Lisboa e ao 3.º Juízo do 

Tribunal Tributário de 1.ª Instância do Porto será objecto de redução, em termos a definir pelo Conselho 

Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. 

 

 

CAPÍTULO III - Do reforço das garantias do contribuinte e da simplificação processual 
Artigo 7.º - Alterações ao Código de Procedimento e de Processo Tributário 

1 - Os artigos 10.º, 22.º, 59.º, 68.º, 73.º, 96.º, 103.º, 108.º, 110.º, 111.º, 112.º, 114.º, 116.º, 118.º, 119.º, 134.º, 

136.º, 137.º, 178.º, 202.º, 230.º, 231.º, 235.º, 245.º, 248.º, 249.º, 250.º, 251.º, 252.º, 255.º, 256.º e 258.º do 

Código de Procedimento e de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, 

passam a ter a seguinte redacção: 

Consultar o Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro (actualizado face ao diploma em epígrafe) 

2 - As secções III e IV do capítulo II do título III do Código de Procedimento e de Processo Tributário passam 

a ter as seguintes designações: 

a) Secção III: 'Da contestação'; 

b) Secção IV: 'Do conhecimento inicial do pedido'. 

3 - É aditado ao Código de Procedimento e de Processo Tributário o artigo 183.º-A, com a seguinte redacção: 
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Consultar o Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro (actualizado face ao diploma em epígrafe) 

4 - É revogado o artigo 254.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário. 

 

 

Artigo 8.º - Alterações à lei geral tributária 

Os artigos 45.º, 46.º e 53.º da lei geral tributária passam a ter a seguinte redacção: 

Consultar o Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro (actualizado face ao diploma em epígrafe) 

 

 

Artigo 9.º - Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 

O artigo 97.º do Código do IRC passa a ter a seguinte redacção: 

'Artigo 97.º 

[...] 

1 - (Anterior corpo do artigo.) 

2 - A autoliquidação de que tenha resultado imposto superior ao devido pode ser corrigida por meio de 

declaração de substituição a apresentar nos seis meses posteriores ao termo do prazo legal, quando o 

fundamento for erro material.' 

 

 

Artigo 10.º - Medidas especiais de recuperação de processos atrasados 

1 - Nos processos judiciais tributários sem decisão de 1.ª instância há mais de três anos, o contribuinte pode, 

no prazo de seis meses após a entrada em vigor da presente lei, desistir do processo respectivo sem custas. 

2 - Por portaria conjunta dos Ministros das Finanças e da Justiça será criada uma comissão nacional, 

presidida por magistrado judicial designado pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, 

destinada a identificar as causas dos atrasos dos processos judiciais tributários que estão sem decisão na 1.ª 

instância há mais de três anos, à qual caberá propor medidas destinadas a ultrapassar os problemas apurados. 

3 - A comissão referida no número anterior terá direito a obter toda a informação necessária dos tribunais ou 

serviços da administração tributária onde os processos estejam pendentes. 

 

 

Artigo 11.º - Regime de transição 

Relativamente a processos pendentes, os prazos definidos no artigo 183.º-A do Código de Procedimento e de 

Processo Tributário e no n.º 5 do artigo 45.º da lei geral tributária são contados a partir da entrada em vigor 

da presente lei. 

 

 

Artigo 12.º - Cessação da vigência do Código de Processo Tributário 

Os procedimentos e processos pendentes regulados pelo Código de Processo Tributário, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 154/91, de 23 de Abril, passam a reger-se pelo Código de Procedimento e de Processo 

Tributário, sem prejuízo do aproveitamento dos actos já realizados. 

 

 

Artigo 13.º - Republicação 

São republicados em anexo à presente lei, dela fazendo parte integrante, a lei geral tributária, aprovada pelo 

Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, e o Código de Procedimento e de Processo Tributário, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro. 
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Artigo 14.º - Entrada em vigor 

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 6.º, a presente lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação. 

 

Aprovada em 29 de Março de 2001. 

O Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos. 

Promulgada em 23 de Maio de 2001. 

Publique-se. 

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 

Referendada em 25 de Maio de 2001. 

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. 

 

 

 

ANEXO 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMENTO E DE PROCESSO TRIBUTÁRIO 

 
Consultar o Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro (actualizado face ao diploma em epígrafe) 

 

 

LEI GERAL TRIBUTÁRIA 

 
Consultar o Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro (actualizado face ao diploma em epígrafe) 

 

 

REGIME GERAL DAS INFRACÇÕES TRIBUTÁRIAS 

PARTE I - Princípios gerais 
CAPÍTULO I - Disposições comuns 
Artigo 1.º - Âmbito de aplicação 

1 - O Regime Geral das Infracções Tributárias aplica-se às infracções das normas reguladoras: 

a) Das prestações tributárias; 

b) Dos regimes tributários, aduaneiros e fiscais, independentemente de regulamentarem ou não prestações 

tributárias; 

c) Dos benefícios fiscais e franquias aduaneiras; 

d) Das contribuições e prestações relativas ao sistema de solidariedade e segurança social, sem prejuízo do 

regime das contra-ordenações que consta de legislação especial. 

2 - As disposições desta lei são aplicáveis aos factos de natureza tributária puníveis por legislação de carácter 

especial, salvo disposição em contrário. 

 

 

Artigo 2.º - Conceito e espécies de infracções tributárias 

1 - Constitui infracção tributária todo o facto típico, ilícito e culposo declarado punível por lei tributária 

anterior. 

2 - As infracções tributárias dividem-se em crimes e contra-ordenações. 

3 - Se o mesmo facto constituir simultaneamente crime e contra-ordenação, o agente será punido a título de 

crime, sem prejuízo da aplicação das sanções acessórias previstas para a contra-ordenação.  
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Artigo 3.º - Direito subsidiário 

São aplicáveis subsidiariamente: 

a) Quanto aos crimes e seu processamento, as disposições do Código Penal, do Código de Processo Penal e 

respectiva legislação complementar; 

b) Quanto às contra-ordenações e respectivo processamento, o regime geral do ilícito de mera ordenação 

social; 

c) Quanto à responsabilidade civil, as disposições do Código Civil e legislação complementar; 

d) Quanto à execução das coimas, as disposições do Código de Procedimento e de Processo Tributário. 

 

 

Artigo 4.º - Aplicação no espaço 

Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, o presente Regime Geral é aplicável, seja qual for a 

nacionalidade do agente, a factos praticados: 

a) Em território português; 

b) A bordo de navios ou aeronaves portugueses. 

 

 

Artigo 5.º - Lugar e momento da prática da infracção tributária 

1 - As infracções tributárias consideram-se praticadas no momento e no lugar em que, total ou parcialmente, 

e sob qualquer forma de comparticipação, o agente actuou, ou, no caso de omissão, devia ter actuado, ou 

naqueles em que o resultado típico se tiver produzido, sem prejuízo do disposto no n.º 3. 

2 - As infracções tributárias omissivas consideram-se praticadas na data em que termine o prazo para o 

cumprimento dos respectivos deveres tributários. 

3 - Em caso de deveres tributários que possam ser cumpridos em qualquer serviço da administração tributária 

ou junto de outros organismos, a respectiva infracção considera-se praticada no serviço ou organismo do 

domicílio ou sede do agente. 

 

 

Artigo 6.º - Actuação em nome de outrem 

1 - Quem agir voluntariamente como titular de um órgão, membro ou representante de uma pessoa colectiva, 

sociedade, ainda que irregularmente constituída, ou de mera associação de facto, ou ainda em representação 

legal ou voluntária de outrem, será punido mesmo quando o tipo legal de crime exija: 

a) Determinados elementos pessoais e estes só se verifiquem na pessoa do representado; 

b) Que o agente pratique o facto no seu próprio interesse e o representante actue no interesse do representado. 

2 - O disposto no número anterior vale ainda que seja ineficaz o acto jurídico fonte dos respectivos poderes. 

 

 

Artigo 7.º - Responsabilidade das pessoas colectivas e equiparadas 

1 - As pessoas colectivas, sociedades, ainda que irregularmente constituídas, e outras entidades fiscalmente 

equiparadas são responsáveis pelas infracções previstas na presente lei quando cometidas pelos seus órgãos 

ou representantes, em seu nome e no interesse colectivo. 

2 - A responsabilidade das pessoas colectivas, sociedades, ainda que irregularmente constituídas, e outras 

entidades fiscalmente equiparadas é excluída quando o agente tiver actuado contra ordens ou instruções 

expressas de quem de direito. 

3 - A responsabilidade criminal das entidades referidas no n.º 1 não exclui a responsabilidade individual dos 

respectivos agentes. 
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4 - A responsabilidade contra-ordenacional das entidades referidas no n.º 1 exclui a responsabilidade 

individual dos respectivos agentes. 

5 - Se a multa ou coima for aplicada a uma entidade sem personalidade jurídica, responde por ela o património 

comum e, na sua falta ou insuficiência, solidariamente, o património de cada um dos associados. 

 

 

Artigo 8.º - Responsabilidade civil pelas multas e coimas 

1 - Os administradores, gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, funções de 

administração em pessoas colectivas, sociedades, ainda que irregularmente constituídas, e outras entidades 

fiscalmente equiparadas são subsidiariamente responsáveis: 

a) Pelas multas ou coimas aplicadas a infracções por factos praticados no período do exercício do seu cargo 

ou por factos anteriores quando tiver sido por culpa sua que o património da sociedade ou pessoa colectiva 

se tornou insuficiente para o seu pagamento; 

b) Pelas multas ou coimas devidas por factos anteriores quando a decisão definitiva que as aplicar for 

notificada durante o período do exercício do seu cargo e lhes seja imputável a falta de pagamento. 

2 - A responsabilidade subsidiária prevista no número anterior é solidária se forem várias as pessoas a praticar 

os actos ou omissões culposos de que resulte a insuficiência do património das entidades em causa. 

3 - As pessoas referidas no n.º 1, bem como os contabilistas certificados, são ainda subsidiariamente 

responsáveis, e solidariamente entre si, pelas coimas devidas pela falta ou atraso de quaisquer declarações 

que devam ser apresentadas no período de exercício de funções, quando não comuniquem, por via eletrónica, 

através do Portal das Finanças, até 30 dias após o termo do prazo de entrega da declaração, à Autoridade 

Tributária e Aduaneira as razões que impediram o cumprimento atempado da obrigação e o atraso ou a falta 

de entrega não lhes seja imputável a qualquer título. 

4 - As pessoas a quem se achem subordinados aqueles que, por conta delas, cometerem infracções fiscais 

são solidariamente responsáveis pelo pagamento das multas ou coimas àqueles aplicadas, salvo se tiverem 

tomado as providências necessárias para os fazer observar a lei. 

5 - O disposto no número anterior aplica-se aos pais e representantes legais dos menores ou incapazes, 

quanto às infracções por estes cometidas. 

6 - O disposto no n.º 4 aplica-se às pessoas singulares, às pessoas colectivas, às sociedades, ainda que 

irregularmente constituídas, e a outras entidades fiscalmente equiparadas. 

7 – (Revogado.) 

8 - Sendo várias as pessoas responsáveis nos termos dos números anteriores, é solidária a sua 

responsabilidade. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 75-A/2014, de 30 de Setembro 

Lei n.º 114/2017, de 29 de Dezembro 

 

 

Artigo 9.º - Subsistência da prestação tributária 

O cumprimento da sanção aplicada não exonera do pagamento da prestação tributária devida e acréscimos 

legais. 
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Artigo 10.º - Especialidade das normas tributárias e concurso de infracções 

Aos responsáveis pelas infracções previstas nesta lei são somente aplicáveis as sanções cominadas nas 

respectivas normas, desde que não tenham sido efectivamente cometidas infracções de outra natureza. 

 

 

Artigo 11.º - Definições 

Para efeitos do disposto nesta lei consideram-se: 

a) Prestação tributária: os impostos, incluindo os direitos aduaneiros e direitos niveladores agrícolas, as taxas 

e demais tributos fiscais ou parafiscais cuja cobrança caiba à administração tributária ou à administração da 

segurança social; 

b) Serviço tributário: serviço da administração tributária ou da administração da segurança social com 

competência territorial para proceder à instauração dos processos tributários; 

c) Órgãos da administração tributária: todas as entidades e agentes da administração a quem caiba levar a 

cabo quaisquer actos relativos à prestação tributária, tal como definida na alínea a); 

d) Valor elevado e valor consideravelmente elevado: os definidos nas alíneas a) e b) do artigo 202.º do Código 

Penal; 

e) Mercadorias em circulação: as mercadorias desde a entrada no País ou saída do local de produção até 

entrarem na posse do consumidor final, não se considerando na posse deste as existentes em explorações 

agrícolas, estabelecimentos comerciais ou industriais ou suas dependências, quando se destinem ao 

comércio; 

f) Meios de transporte em circulação: os meios de transporte, terrestres, fluviais, marítimos e aéreos, sempre 

que não se encontrem, respectivamente, estacionados em garagens exclusivamente privadas, ancorados, 

atracados ou fundeados nos locais para o efeito designados pelas autoridades competentes e estacionados 

nos hangares dos aeroportos internacionais ou nacionais, quando devidamente autorizados. 

 

 

CAPÍTULO II - Disposições aplicáveis aos crimes tributários 
Artigo 12.º - Penas aplicáveis aos crimes tributários 

1 - As penas principais aplicáveis aos crimes tributários cometidos por pessoas singulares são a prisão até 

oito anos ou a multa de 10 até 600 dias. 

2 - Aos crimes tributários cometidos por pessoas colectivas, sociedades, ainda que irregularmente 

constituídas, e outras entidades fiscalmente equiparadas é aplicável a pena de multa de 20 até 1920 dias. 

3 - Sem prejuízo dos limites estabelecidos no número anterior e salvo disposição em contrário, os limites 

mínimo e máximo das penas de multa previstas nos diferentes tipos legais de crimes são elevados para o 

dobro sempre que sejam aplicadas a uma pessoa colectiva, sociedade, ainda que irregularmente constituída, 

ou outra entidade fiscalmente equiparada. 

 

 

Artigo 13.º - Determinação da medida da pena 

Na determinação da medida da pena atende-se, sempre que possível, ao prejuízo causado pelo crime. 

 

 

Artigo 14.º - Suspensão da execução da pena de prisão 

1 - A suspensão da execução da pena de prisão aplicada é sempre condicionada ao pagamento, em prazo a 

fixar até ao limite de cinco anos subsequentes à condenação, da prestação tributária e acréscimos legais, do 
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montante dos benefícios indevidamente obtidos e, caso o juiz o entenda, ao pagamento de quantia até ao 

limite máximo estabelecido para a pena de multa. 

2 - Na falta do pagamento das quantias referidas no número anterior, o tribunal pode: 

a) Exigir garantias de cumprimento; 

b) Prorrogar o período de suspensão até metade do prazo inicialmente fixado, mas sem exceder o prazo 

máximo de suspensão admissível; 

c) Revogar a suspensão da pena de prisão. 

 

 

Artigo 15.º - Pena de multa 

1 - Cada dia de multa corresponde a uma quantia entre (euro) 1 e (euro) 500, tratando-se de pessoas 

singulares, e entre (euro) 5 e (euro) 5000, tratando-se de pessoas colectivas ou entidades equiparadas, que o 

tribunal fixa em função da situação económica e financeira do condenado e dos seus encargos. 

2 - Sobre a pena de multa não incidem quaisquer adicionais. 

 

 

Artigo 16.º - Penas acessórias aplicáveis aos crimes tributários 

São aplicáveis, cumulativamente, aos agentes dos crimes tributários as seguintes penas acessórias: 

a) Interdição temporária do exercício de certas actividades ou profissões; 

b) Privação do direito a receber subsídios ou subvenções concedidos por entidades ou serviços públicos; 

c) Perda de benefícios fiscais concedidos, ainda que de forma automática, franquias aduaneiras e benefícios 

concedidos pela administração da segurança social ou inibição de os obter; 

d) Privação temporária do direito de participar em feiras, mercados, leilões ou arrematações e concursos de 

obras públicas, de fornecimento de bens ou serviços e de concessão, promovidos por entidades ou serviços 

públicos ou por instituições particulares de solidariedade social comparticipadas pelo orçamento da 

segurança social; 

e) Encerramento de estabelecimento ou de depósito; 

f) Cassação de licenças ou concessões e suspensão de autorizações; 

g) Publicação da sentença condenatória a expensas do agente da infracção; 

h) Dissolução da pessoa colectiva; 

i) Perda de mercadorias, meios de transporte e outros instrumentos do crime. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

DL n.º 229/2002, de 31 de Outubro 

 

 

Artigo 17.º - Pressupostos de aplicação das penas acessórias 

1 - As penas a que se refere o artigo anterior são aplicáveis quando se verifiquem os pressupostos previstos 

no Código Penal, observando-se ainda o disposto nas alíneas seguintes: 

a) A interdição temporária do exercício de certas actividades ou profissões poderá ser ordenada quando a 

infracção tiver sido cometida com flagrante abuso da profissão ou no exercício de uma actividade que dependa 

de um título público ou de uma autorização ou homologação da autoridade pública; 

b) A condenação nas penas a que se referem as alíneas b) e c) deverá especificar os benefícios e subvenções 

afectados, só podendo, em qualquer caso, recair sobre atribuições patrimoniais concedidas ao condenado e 

directamente relacionadas com os deveres cuja violação foi criminalmente punida ou sobre incentivos fiscais 

que não sejam inerentes ao regime jurídico aplicável à coisa ou direito beneficiados; 
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c) O tribunal pode limitar a proibição estabelecida na alínea d) a determinadas feiras, mercados, leilões e 

arrematações ou a certas áreas territoriais; 

d) Não obsta à aplicação da pena prevista na alínea e) a transmissão do estabelecimento ou depósito ou a 

cedência de direitos de qualquer natureza relacionados com a exploração daqueles, efectuada após a 

instauração do processo ou antes desta mas depois do cometimento do crime, salvo se, neste último caso, o 

adquirente tiver agido de boa fé; 

e) O tribunal pode decretar a cassação de licenças ou concessões e suspender autorizações, nomeadamente 

as respeitantes à aprovação e outorga de regimes aduaneiros económicos ou suspensivos de que sejam 

titulares os condenados, desde que o crime tenha sido cometido no uso dessas licenças, concessões ou 

autorizações; 

f) A publicação da sentença condenatória é efectuada mediante inserção em dois jornais periódicos, dentro 

dos 30 dias posteriores ao trânsito em julgado, de extracto organizado pelo tribunal, contendo a identificação 

do condenado, a natureza do crime, as circunstâncias fundamentais em que foi cometido e as sanções 

aplicadas; 

g) A pena de dissolução de pessoa colectiva só é aplicável se esta tiver sido exclusiva ou predominantemente 

constituída para a prática de crimes tributários ou quando a prática reiterada de tais crimes mostre que a 

pessoa colectiva está a ser utilizada para esse efeito, quer pelos seus membros, quer por quem exerça a 

respectiva administração. 

2 - As penas previstas nas alíneas a), b), d), e) e f) e a inibição de obtenção de benefícios fiscais, franquias 

aduaneiras e benefícios concedidos pela administração da segurança social, prevista na alínea c), todas do 

artigo anterior, não podem ter duração superior a três anos, contados do trânsito em julgado da decisão 

condenatória. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

DL n.º 229/2002, de 31 de Outubro 

 

 

Artigo 18.º - Perda de mercadorias objecto do crime 

1 - As mercadorias que forem objecto dos crimes previstos nos artigos 92.º, 93.º, 94.º, 95.º e 96.º desta lei 

serão declaradas perdidas a favor da Fazenda Nacional, salvo se pertencerem a pessoa a quem não possa ser 

atribuída responsabilidade na prática do crime. 

2 - No caso previsto na parte final do número anterior, o agente será condenado a pagar à Fazenda Nacional 

uma importância igual ao valor das mercadorias, sendo o seu proprietário responsável pelo pagamento dos 

direitos e demais imposições que forem devidos. 

3 - Quando as mercadorias pertencerem a pessoa desconhecida não deixarão de ser declaradas perdidas. 

4 - Se as mercadorias não tiverem sido apreendidas, o agente responderá pelo quantitativo equivalente ao seu 

valor de mercado, salvo quando o mesmo não se possa determinar, caso em que o agente pagará uma 

importância a fixar pelo tribunal entre (euro) 15 e (euro) 15000. 

5 - Sem prejuízo dos casos em que por lei é vedada, os interessados poderão requerer a reversão das 

mercadorias sujeitas a perda a favor da Fazenda Nacional, desde que, satisfeitas a multa e demais quantias 

em dívida no processo, paguem uma importância igual ao seu 

valor. 

6 - As mercadorias perdidas a favor da Fazenda Nacional nos termos do presente artigo, quando se trate de 

equipamentos de telecomunicações e de informática ou outros com interesse para a instituição que procedeu 

à sua apreensão, ser-lhe-ão afectos sempre 

que esta reconheça interesse na afectação. 
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7 - As mercadorias objecto do crime previsto no artigo 97.º-A são sempre declaradas perdidas a favor da 

Fazenda Pública. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro 

 

 

Artigo 19.º - Perda dos meios de transporte 

1 - Os meios de transporte utilizados para a prática dos crimes previstos no n.º 1 do artigo anterior serão 

declarados perdidos a favor da Fazenda Nacional, excepto se: 

a) For provado que foi sem conhecimento e sem negligência dos seus proprietários que tais meios foram 

utilizados, caso em que o infractor pagará o respectivo valor; 

b) O tribunal considerar a perda um efeito desproporcionado face à gravidade da infracção e, nomeadamente, 

ao valor das mercadorias objecto da mesma, caso em que fixará a perda da quantia que entender razoável. 

2 - À perda de meios de transporte é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 3 e 5 do 

artigo anterior. 

3 - Os meios de transporte perdidos a favor da Fazenda Nacional nos termos do presente artigo serão afectos 

à instituição que procedeu à sua apreensão, sempre que esta reconheça o interesse na afectação. 

 

 

Artigo 20.º - Perda de armas e outros instrumentos 

1 - As armas e demais instrumentos utilizados para a prática de quaisquer crimes aduaneiros, ou que estiverem 

destinadas a servir para esse efeito, serão declarados perdidos a favor da Fazenda Nacional, salvo se se provar 

que foi sem conhecimento e sem culpa dos seus proprietários que tais armas e instrumentos foram utilizados, 

caso em que o infractor pagará o respectivo valor. 

2 - É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no n.º 3 do artigo 18.º e, quanto aos instrumentos 

que não sejam armas, é-lhes aplicável o disposto no n.º 5 do mesmo artigo. 

3 - As armas, munições e outros instrumentos perdidos a favor da Fazenda Nacional, nos termos do presente 

artigo, serão afectos à Brigada Fiscal sempre que por despacho do comandante-geral da Guarda Nacional 

Republicana for reconhecido o seu interesse para a actividade policial. 

 

 

Artigo 21.º - Prescrição, interrupção e suspensão do procedimento criminal 

1 - O procedimento criminal por crime tributário extingue-se, por efeito de prescrição, logo que sobre a sua 

prática sejam decorridos cinco anos. 

2 - O disposto no número anterior não prejudica os prazos de prescrição estabelecidos no Código Penal 

quando o limite máximo da pena de prisão for igual ou superior a cinco anos. 

3 - O prazo de prescrição do procedimento criminal é reduzido ao prazo de caducidade do direito à liquidação 

da prestação tributária quando a infracção depender daquela liquidação. 

4 - O prazo de prescrição interrompe-se e suspende-se nos termos estabelecidos no Código Penal, mas a 

suspensão da prescrição verifica-se também por efeito da suspensão do processo, nos termos previstos no 

n.º 2 do artigo 42.º e no artigo 47.º 
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Artigo 22.º - Dispensa e atenuação especial da pena 

1 - Se o agente repuser a verdade sobre a situação tributária e o crime for punível com pena de prisão igual 

ou inferior a 2 anos, a pena pode ser dispensada se: 

a) A ilicitude do facto e a culpa do agente não forem muito graves; 

b) A prestação tributária e demais acréscimos legais tiverem sido pagos, ou tiverem sido restituídos os 

benefícios injustificadamente obtidos, até à dedução da acusação; 

c) À dispensa da pena se não opuserem razões de prevenção. 

2 - A pena será especialmente atenuada se o agente repuser a verdade fiscal e pagar a prestação tributária e 

demais acréscimos legais até à decisão final ou no prazo nela fixado. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro 

 

 

CAPÍTULO III - Disposições aplicáveis às contra-ordenações 
Artigo 23.º - Classificação das contra-ordenações 

1 - As contra-ordenações tributárias qualificam-se como simples ou graves. 

2 - São contraordenações simples as puníveis com coima cujo limite máximo não exceda (euro) 15 000. 

3 - São contraordenações graves as puníveis com coima cujo limite máximo seja superior a (euro) 15 000 e 

aquelas que, independentemente da coima aplicável, a lei expressamente qualifique como tais. 

4 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, atende-se à coima cominada em abstracto no tipo legal. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 75-A/2014, de 30 de Setembro 

 

 

Artigo 24.º - Punibilidade da negligência 

1 - Salvo disposição expressa da lei em contrário, as contra-ordenações tributárias são sempre puníveis a 

título de negligência. 

2 - Se a lei, relativamente ao montante máximo da coima, não distinguir o comportamento doloso do 

negligente, este só pode ser sancionado até metade daquele montante. 

 

 

Artigo 25.º - Concurso de contra-ordenações 

As sanções aplicadas às contra-ordenações em concurso são sempre objecto de cúmulo material. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro 

 

 

Artigo 26.º - Montante das coimas 

1 - Se o contrário não resultar da lei, as coimas aplicáveis às pessoas colectivas, sociedades, ainda que 

irregularmente constituídas, ou outras entidades fiscalmente equiparadas podem elevar-se até ao valor 

máximo de: 
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a) (euro) 165 000, em caso de dolo; 

b) (euro) 45 000, em caso de negligência. 

2 - Se o contrário não resultar da lei, as coimas aplicáveis às pessoas singulares não podem exceder metade 

dos limites estabelecidos no número anterior. 

3 - O montante mínimo da coima a pagar é de (euro) 50, excepto em caso de redução da coima, em que é de 

(euro) 25. 

4 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os limites mínimo e máximo das coimas previstas nos 

diferentes tipos legais de contra-ordenação, são elevados para o dobro sempre que sejam aplicadas a uma 

pessoa colectiva, sociedade, ainda que irregularmente constituída, ou outra entidade fiscalmente equiparada. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Rectif. n.º 15/2001, de 04 de Agosto 

Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 27.º - Determinação da medida da coima 

1 - Sem prejuízo dos limites máximos fixados no artigo anterior, a coima deverá ser graduada em função da 

gravidade do facto, da culpa do agente, da sua situação económica e, sempre que possível, exceder o benefício 

económico que o agente retirou da prática da contra-ordenação. 

2 - Se a contra-ordenação consistir na omissão da prática de um acto devido, a coima deverá ser graduada 

em função do tempo decorrido desde a data em que o facto devia ter sido praticado. 

3 - No caso de a mercadoria objecto da contra-ordenação ser de importação ou de exportação proibida ou 

tabacos, gado, carne e produtos cárneos, álcool ou bebidas alcoólicas, tais circunstâncias são consideradas 

como agravantes para efeitos da determinação do montante da coima. 

4 - Os limites mínimo e máximo da coima aplicável à tentativa, só punível nos casos expressamente previstos 

na lei, são reduzidos para metade. 

 

 

Artigo 28.º - Sanções acessórias 

1 - São aplicáveis aos agentes das contra-ordenações tributárias graves as seguintes sanções acessórias: 

a) Perda de objectos pertencentes ao agente; 

b) Privação do direito a receber subsídios ou subvenções concedidos por entidades ou serviços públicos; 

c) Perda de benefícios fiscais concedidos, ainda que de forma automática, franquias aduaneiras e benefícios 

concedidos pela administração da segurança social ou inibição de os obter; 

d) Privação temporária do direito de participar em feiras, mercados, leilões ou arrematações e concursos de 

obras públicas, de fornecimento de bens ou serviços e de concessão, promovidos por entidades ou serviços 

públicos; 

e) Encerramento de estabelecimento ou de depósito; 

f) Cassação de licenças ou concessões e suspensão de autorizações; 

2 - Sempre que a infração prevista no n.º 6 do artigo 108.º seja cometida a título de dolo e o montante de 

dinheiro líquido objeto da referida infração seja de valor superior a (euro) 10 000, é decretada, a título de 

sanção acessória, a perda do montante total que exceda aquele quantitativo. 

3 - Os pressupostos da aplicação das sanções acessórias previstas nos números anteriores são os 

estabelecidos no regime geral do ilícito de mera ordenação 

social. 
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4 - A sanção acessória de inibição de obter benefícios fiscais e franquias aduaneiras tem a duração máxima 

de dois anos e pode recair sobre quaisquer benefícios ou incentivos directa ou indirectamente ligados aos 

impostos sobre o rendimento, a despesa ou o património e às prestações tributárias a favor da segurança 

social. 

5 - As mercadorias de importação e exportação proibida são sempre declaradas perdidas. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

DL n.º 229/2002, de 31 de Outubro 

Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro 

Lei n.º 42/2016, de 28 de Dezembro 

 

 

Artigo 29.º - Direito à redução das coimas 

1 - As coimas pagas a pedido do agente são reduzidas nos termos seguintes: 

a) Se o pedido de pagamento for apresentado nos 30 dias posteriores ao da prática da infracção e não tiver 

sido levantado auto de notícia, recebida participação ou denúncia ou iniciado procedimento de inspecção 

tributária, para 12,5 % do montante mínimo legal; 

b) Se o pedido de pagamento for apresentado depois do prazo referido na alínea anterior, sem que tenha sido 

levantado auto de notícia, recebida participação ou iniciado procedimento de inspecção tributária, para 25 % 

do montante mínimo legal; 

c) Se o pedido de pagamento for apresentado até ao termo do procedimento de inspecção tributária e a 

infracção for meramente negligente, para 75% do montante mínimo legal. 

2 - Nos casos das alíneas a) e b) do número anterior, é considerado sempre montante mínimo da coima o 

estabelecido para os casos de negligência. 

3 - Para o fim da alínea c) do n.º 1 deste artigo, o requerente deve dar conhecimento do pedido ao funcionário 

da inspecção tributária, que elabora relatório sucinto das faltas verificadas, com a sua qualificação, que será 

enviado à entidade competente para a instrução do pedido. 

4 - Nas situações a que se refere o n.º 1, pode não ser aplicada coima quando o agente seja uma pessoa 

singular e desde que, nos cinco anos anteriores, o agente não tenha: 

a) Sido condenado por decisão transitada em julgado, em processo de contraordenação ou de crime por 

infrações tributárias; 

b) Beneficiado de pagamento de coima com redução nos termos deste artigo; 

c) Beneficiado da dispensa prevista no artigo 32.º 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro 

 

 

Artigo 30.º - Requisitos do direito à redução da coima 

1 - O direito à redução das coimas previsto no artigo anterior depende: 

a) Nos casos das alíneas a) e b), do pagamento nos 15 dias posteriores ao da entrada nos serviços da 

administração tributária do pedido de redução; 

b) No caso da alínea c), bem como no do artigo 31.º, do pagamento nos 15 dias posteriores à notificação da 

coima pela entidade competente; 

c) Da regularização da situação tributária do infractor dentro do prazo previsto nas alíneas anteriores; 

d) (Revogada pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho) 
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2 - Em caso de incumprimento do disposto no número anterior, é de imediato instaurado processo contra-

ordenacional. 

3 - Entende-se por regularização da situação tributária, para efeitos deste artigo, o cumprimento das 

obrigações tributárias que deram origem à infracção. 

4 - Sempre que nos casos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 29.º a regularização da situação tributária do 

agente não dependa de tributo a liquidar pelos serviços, vale como pedido de redução a entrega da prestação 

tributária ou do documento ou declaração em falta. 

5 - Se, nas circunstâncias do número anterior, o pagamento das coimas com redução não for efectuado ao 

mesmo tempo que a entrega da prestação tributária ou do documento ou declaração em falta, o contribuinte é 

notificado para o efectuar no prazo de 15 dias, sob pena de ser levantado auto de notícia e instaurado processo 

contra-ordenacional. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 31.º - Coima dependente de prestação tributária em falta ou a liquidar e correcção das coimas pagas 

1 - Sempre que a coima variar em função da prestação tributária, é considerado montante mínimo, para efeitos 

das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 29.º, 10 % ou 20 % da prestação tributária devida, conforme a infracção 

tiver sido praticada, respectivamente, por pessoa singular ou colectiva. 

2 - Se o montante da coima depender de prestação tributária a liquidar, a sua aplicação aguardará a liquidação, 

sem prejuízo do benefício da redução, se for paga nos 15 dias posteriores à notificação. 

3 - No caso de se verificar a falta das condições estabelecidas para a redução das coimas, a liquidação destas 

é corrigida, levando-se em conta o montante já pago. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 32.º - Dispensa e atenuação especial das coimas 

1 - Para além dos casos especialmente previstos na lei, pode não ser aplicada coima, desde que se verifiquem 

cumulativamente as seguintes circunstâncias: 

a) A prática da infracção não ocasione prejuízo efectivo à receita tributária; 

b) Estar regularizada a falta cometida; 

c) A falta revelar um diminuto grau de culpa. 

2 - Independentemente do disposto no n.º 1, a coima pode ser especialmente atenuada no caso de o infractor 

reconhecer a sua responsabilidade e regularizar a situação tributária até à decisão do processo. 

 

 

Artigo 33.º - Prescrição do procedimento 

1 - O procedimento por contra-ordenação extingue-se, por efeito da prescrição, logo que sobre a prática do 

facto sejam decorridos cinco anos. 

2 - O prazo de prescrição do procedimento por contra-ordenação é reduzido ao prazo de caducidade do direito 

à liquidação da prestação tributária quando a infracção depender daquela liquidação. 

3 - O prazo de prescrição interrompe-se e suspende-se nos termos estabelecidos na lei geral, mas a suspensão 

da prescrição verifica-se também por efeito da suspensão do processo, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 
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42.º, no artigo 47.º e no artigo 74.º, e ainda no caso de pedido de pagamento da coima antes de instaurado o 

processo de contra-ordenação desde a apresentação do pedido até à notificação para o pagamento. 

 

 

Artigo 34.º - Prescrição das sanções contra-ordenacionais 

As sanções por contra-ordenação tributária prescrevem no prazo de cinco anos a contar da data da sua 

aplicação, sem prejuízo das causas de interrupção e de suspensão previstas na lei geral. 

 

 

PARTE II - Do processo 
CAPÍTULO I - Processo penal tributário 
Artigo 35.º - Aquisição da notícia do crime 

1 - A notícia de crime tributário adquire-se por conhecimento próprio do Ministério Público ou dos órgãos da 

administração tributária com competência delegada para os actos de inquérito, por intermédio dos órgãos de 

polícia criminal ou dos agentes tributários e mediante denúncia. 

2 - A notícia do crime é sempre transmitida ao órgão da administração tributária com competência delegada 

para o inquérito. 

3 - Qualquer autoridade judiciária que no decurso de um processo por crime não tributário tome conhecimento 

de indícios de crime tributário dá deles conhecimento ao órgão da administração tributária competente. 

4 - O agente da administração tributária que adquira notícia de crime tributário transmite-a ao órgão da 

administração tributária competente. 

5 - A denúncia contém, na medida do possível, a indicação dos elementos referidos nas alíneas do n.º 1 do 

artigo 243.º do Código de Processo Penal. 

6 - Os agentes da administração tributária, os órgãos de polícia criminal e da marinha de guerra procedem de 

acordo com o disposto no artigo 243.º do Código de Processo Penal sempre que presenciarem crime 

tributário, devendo o auto de notícia ser remetido, no mais curto prazo, ao órgão da administração tributária 

competente para o inquérito. 

7 - O disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável aos órgãos e agentes da 

administração da segurança social. 

 

 

Artigo 36.º - Detenção em flagrante delito 

Em caso de flagrante delito por crime tributário punível com pena de prisão, as entidades referidas no n.º 6 do 

artigo anterior procedem à detenção, nos termos do disposto no artigo 255.º do Código de Processo Penal. 

 

 

Artigo 37.º - Providências cautelares quanto aos meios de prova 

Independentemente do disposto no artigo seguinte, qualquer órgão de polícia criminal ou agente da 

administração tributária pratica, em caso de urgência ou de perigo de demora, os actos cautelares necessários 

e urgentes para assegurar os meios de prova, nos termos do disposto no artigo 249.º do Código de Processo 

Penal. 
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Artigo 38.º - Depósito de mercadorias e instrumentos do crime nas estâncias aduaneiras ou depósitos 

públicos e venda imediata 

1 - As mercadorias, meios de transporte, armas e outros instrumentos do crime apreendidos serão 

depositados nas estâncias aduaneiras ou depósitos públicos, a não ser que estes não possam recebê-los por 

falta de espaço. 

2 - Mediante despacho da autoridade judiciária competente, os objectos referidos no número anterior, 

apreendidos pela Brigada Fiscal, podem ser por esta utilizados provisoriamente até à declaração de perda ou 

de restituição, sempre que seja reconhecido interesse na sua utilização. 

3 - Se a apreensão respeitar a coisas perecíveis, perigosas ou deterioráveis, é aplicável, com as necessárias 

adaptações, o disposto no artigo 185.º do Código de Processo Penal, devendo a decisão ser proferida no 

prazo de dois dias. 

4 - As operações de venda são realizadas pelos órgãos competentes da administração tributária, nos termos 

das leis aplicáveis, sendo o produto da venda depositado à ordem do processo respectivo. 

5 - Se a decisão final não decretar a perda, o produto da venda será entregue ao proprietário dos objectos 

apreendidos. 

 

 

Artigo 39.º - Outras formas de depósito 

1 - Quando não se torne possível o transporte imediato dos objectos apreendidos para as estâncias aduaneiras 

ou depósitos públicos, ou aqueles os não puderem receber, serão os mesmos relacionados e descritos em 

atenção à sua qualidade, quantidade e valor e confiados a depositário idóneo, com excepção das armas ou 

outros instrumentos da infracção, que ficarão sob a guarda de agentes da autoridade, lavrando-se do depósito 

o respectivo termo, assinado pelos apreensores, testemunhas, havendo-as, e depositário, ficando este com 

duplicado. 

2 - Não havendo no local da apreensão depositário idóneo, as mercadorias e demais bens apreendidos ficarão 

sob guarda de agentes da autoridade. 

 

 

Artigo 40.º - Inquérito 

1 - Adquirida a notícia de um crime tributário procede-se a inquérito, sob a direcção do Ministério Público, 

com as finalidades e nos termos do disposto no Código de Processo Penal. 

2 - Aos órgãos da administração tributária e aos da segurança social cabem, durante o inquérito, os poderes 

e funções que o Código de Processo Penal atribui aos órgãos e às autoridades de polícia criminal, 

presumindo-se-lhes delegada a prática de atos que o Ministério Público pode atribuir àquelas entidades, 

independentemente do valor da vantagem patrimonial ilegítima. 

3 - A instauração de inquérito pelos órgãos da administração tributária e da administração da segurança social 

ao abrigo da competência delegada deve ser de imediato comunicada ao Ministério Público. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro 

 

 

Artigo 41.º - Competência delegada para a investigação 

1 - Sem prejuízo de a todo o tempo o processo poder ser avocado pelo Ministério Público, a competência 

para os atos de inquérito a que se refere o n.º 2 do artigo 40.º presume-se delegada: 
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a) Relativamente aos crimes aduaneiros, no director da direcção de serviços antifraude, nos processos por 

crimes que venham a ser indiciados no exercício das suas atribuições ou no exercício das atribuições das 

alfândegas e na Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana, nos processos por crimes que venham a ser 

indiciados por estes no exercício das suas atribuições; 

b) Relativamente aos crimes fiscais, no diretor de finanças que exercer funções na área onde o crime tiver sido 

cometido ou no diretor da Unidade dos Grandes Contribuintes, ou no diretor da Direção de Serviços de 

Investigação da Fraude e de Ações Especiais nos processos por crimes que venham a ser indiciados por estas 

no exercício das suas atribuições; 

c) Relativamente aos crimes contra a segurança social, nos presidentes das pessoas colectivas de direito 

público a quem estejam cometidas as atribuições nas áreas dos contribuintes e dos beneficiários. 

2 - Os actos de inquérito para cuja prática a competência é delegada nos termos do número anterior podem 

ser praticados pelos titulares dos órgãos e pelos funcionários e agentes dos respectivos serviços a quem tais 

funções sejam especialmente cometidas. 

3 - Os titulares dos cargos referidos no n.º 1 exercem no inquérito as competências de autoridade de polícia 

criminal. 

4 - Se o mesmo facto constituir crime tributário e crime comum ou quando a investigação do crime tributário 

assuma especial complexidade, o Ministério Público pode determinar a constituição de equipas também 

integradas por elementos a designar por outros órgãos de polícia criminal para procederem aos actos de 

inquérito. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 39-A/2005, de 29 de Julho 

Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro 

Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro 

DL n.º 6/2013, de 17 de Janeiro 

 

 

Artigo 42.º - Duração do inquérito e seu encerramento 

1 - Os actos de inquérito delegados nos órgãos da administração tributária, da segurança social ou nos órgãos 

de polícia criminal devem estar concluídos no prazo máximo de oito meses contados da data em que foi 

adquirida a notícia do crime. 

2 - No caso de ser intentado procedimento ou processo tributário em que se discuta situação tributária de 

cuja definição dependa a qualificação criminal dos factos, não é encerrado o inquérito enquanto não for 

praticado ato definitivo ou proferida decisão final sobre a referida situação tributária, suspendendo-se, 

entretanto, o prazo a que se refere o número anterior. 

3 - Concluídas as investigações relativas ao inquérito, o órgão da administração tributária, da segurança social 

ou de polícia criminal competente emite parecer fundamentado que remete ao Ministério Público juntamente 

com o auto de inquérito. 

4 - Não serão concluídas as investigações enquanto não for apurada a situação tributária ou contributiva da 

qual dependa a qualificação criminal dos factos, cujo procedimento tem prioridade sobre outros da mesma 

natureza. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro 
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Artigo 43.º - Decisão do Ministério Público 

1 - Recebido o auto de inquérito e respectivo parecer, o Ministério Público procede nos termos dos artigos 

277.º a 283.º do Código de Processo Penal, tendo em conta o disposto no artigo seguinte. 

2 - O Ministério Público pratica os actos que considerar necessários à realização das finalidades do inquérito. 

 

 

Artigo 44.º - Arquivamento em caso de dispensa da pena 

1 - Se o processo for por crime relativamente ao qual se encontre expressamente prevista na lei a possibilidade 

de dispensa da pena, o Ministério Público, ouvida a administração tributária ou da segurança social e com a 

concordância do juiz de instrução, pode decidir-se pelo arquivamento do processo, se se verificarem os 

pressupostos daquela dispensa. 

2 - Se a acusação tiver sido já deduzida, o juiz de instrução, enquanto esta decorrer, pode, com a concordância 

do Ministério Público e do arguido, ouvida a administração tributária ou da segurança social, decidir-se pelo 

arquivamento do processo, se se verificarem os pressupostos da dispensa da pena. 

 

 

Artigo 45.º - Comunicação do arquivamento e não dedução da acusação 

Sendo arquivado o inquérito ou não deduzida a acusação, a decisão é comunicada à administração tributária 

ou da segurança social para efeitos de procedimento por contra-ordenação, se for caso disso. 

 

 

Artigo 46.º - Competência por conexão 

Para efeitos do presente diploma, as regras relativas à competência por conexão previstas no Código de 

Processo Penal valem exclusivamente para os processos por crimes tributários da mesma natureza. 

 

 

Artigo 47.º - Suspensão do processo penal tributário 

1 - Se estiver a correr processo de impugnação judicial ou tiver lugar oposição à execução, nos termos do 

Código de Procedimento e de Processo Tributário, em que se discuta situação tributária de cuja definição 

dependa a qualificação criminal dos factos imputados, o processo penal tributário suspende-se até que 

transitem em julgado as respectivas sentenças. 

2 - Se o processo penal tributário for suspenso, nos termos do número anterior, o processo que deu causa à 

suspensão tem prioridade sobre todos os outros da mesma espécie. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro 

 

 

Artigo 48.º - Caso julgado das sentenças de impugnação e de oposição 

A sentença proferida em processo de impugnação judicial e a que tenha decidido da oposição de executado, 

nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário, uma vez transitadas, constituem caso 

julgado para o processo penal tributário apenas relativamente às questões nelas decididas e nos precisos 

termos em que o foram. 
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Artigo 49.º - Responsáveis civis 

Os responsáveis civis pelo pagamento de multas, nos termos do artigo 8.º desta lei, intervêm no processo e 

gozam dos direitos de defesa dos arguidos compatíveis com a defesa dos seus interesses. 

 

 

Artigo 50.º - Assistência ao Ministério Público e comunicação das decisões 

1 - A administração tributária ou da segurança social assiste tecnicamente o Ministério Público em todas as 

fases do processo, podendo designar para cada processo um agente da administração ou perito tributário, 

que tem sempre a faculdade de consultar o processo e ser informado sobre a sua tramitação. 

2 - Em qualquer fase do processo, as respetivas decisões finais e os factos apurados relevantes para liquidação 

dos impostos em dívida são sempre comunicados à Autoridade Tributária e Aduaneira ou à segurança social. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro 

 

 

CAPÍTULO II - Processo de contra-ordenação tributária 

SECÇÃO I - Disposições gerais 
Artigo 51.º - Âmbito 

Ficam sujeitas ao processo de contra-ordenação tributário as infracções tributárias sem natureza criminal, 

salvo nos casos em que o conhecimento das contra-ordenações caiba aos tribunais comuns, caso em que é 

correspondentemente aplicável o disposto no capítulo I da parte II desta lei. 

 

 

Artigo 52.º - Competência das autoridades tributárias 

A aplicação das coimas e sanções acessórias, ressalvadas as especialidades previstas na lei, compete às 

seguintes autoridades tributárias: 

a) Tratando-se de contra-ordenação aduaneira ao director-geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais 

sobre o Consumo, aos directores das alfândegas e aos chefes das delegações aduaneiras; 

b) Tratando-se de contraordenação fiscal, a aplicação das coimas previstas nos artigos 114.º e 116.º a 126.º, 

bem como das contraordenações autónomas, ao dirigente do serviço tributário local da área onde a infração 

teve lugar e a aplicação das coimas previstas nos artigos 114.º, 118.º, 119.º e 126.º, quando o imposto em 

falta seja superior a (euro) 25 000, e nos artigos 113.º, 115.º, 127.º, 128.º e 129.º ao diretor de finanças da 

área onde a infração teve lugar, ou ao diretor da Unidade dos Grandes Contribuintes, relativamente aos 

contribuintes cujo acompanhamento permanente seja sua atribuição, competindo-lhes, ainda, a aplicação de 

sanções acessórias. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro 

Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro 

DL n.º 6/2013, de 17 de Janeiro 
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Artigo 53.º - Competência do tribunal 

As decisões de aplicação de coimas e sanções acessórias podem ser objecto de recurso para o tribunal 

tributário de 1.ª instância, salvo nos casos em que a contra-ordenação é julgada em 1.ª instância pelo tribunal 

comum. 

 

 

Artigo 54.º - Instauração 

O processo de contra-ordenação tributária será instaurado quando haja suspeita de prática de contra-

ordenação tributária ou de outra natureza para a qual sejam competentes as autoridades tributárias. 

 

 

Artigo 55.º - Suspensão para liquidação do tributo 

1 - Sempre que uma contra-ordenação tributária implique a existência de facto pelo qual seja devido tributo 

ainda não liquidado, o processo de contra-ordenação será suspenso depois de instaurado ou finda a instrução, 

quando necessária, e até que ocorra uma das seguintes circunstâncias: 

a) Ser o tributo pago no prazo previsto na lei ou no prazo fixado administrativamente; 

b) Haver decorrido o referido prazo sem que o tributo tenha sido pago nem reclamada ou impugnada a 

liquidação; 

c) Verificar-se o trânsito em julgado da decisão proferida em processo de impugnação ou o fim do processo 

de reclamação. 

2 - Dar-se-á prioridade ao processo de impugnação sempre que dele dependa o andamento do de contra-

ordenação. 

3 - O processo de impugnação será, depois de findo, apensado ao processo de contra-ordenação. 

4 - Se durante o processo de contra-ordenação for deduzida oposição de executado em processo de execução 

fiscal de tributo de cuja existência dependa a graduação da coima, o processo de contra-ordenação tributário 

suspende-se até que a oposição seja decidida. 

 

 

Artigo 56.º - Base do processo de contra-ordenação tributária 

Podem servir de base ao processo de contra-ordenação: 

a) O auto de notícia levantado por funcionário competente; 

b) A participação de entidade oficial; 

c) A denúncia feita por qualquer pessoa; 

d) A declaração do contribuinte ou obrigado tributário a pedir a regularização da situação tributária antes de 

instaurado o processo de contra-ordenação, caso não seja exercido o direito à redução da coima. 

 

 

Artigo 57.º - Auto de notícia - Requisitos 

1 - A autoridade ou agente de autoridade que verificar pessoalmente os factos constitutivos da contra-

ordenação tributária levantará auto de notícia, se para isso for competente, e enviá-lo-á imediatamente à 

entidade que deva instruir o processo. 

2 - O auto de notícia deve conter, sempre que possível: 

a) A identificação do autuante e do autuado, com menção do nome, número fiscal de contribuinte, profissão, 

morada e outros elementos necessários; 

b) O lugar onde se praticou a infracção e aquele onde foi verificada; 

c) O dia e hora da contra-ordenação e os da sua verificação; 
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d) A descrição dos factos constitutivos da infracção; 

e) A indicação das circunstâncias respeitantes ao infractor e à contra-ordenação que possam influir na 

determinação da responsabilidade, nomeadamente a sua situação económica e o prejuízo causado ao credor 

tributário; 

f) A menção das disposições legais que prevêem a contra-ordenação e cominam a respectiva sanção; 

g) A indicação das testemunhas que possam depor sobre a contra-ordenação; 

h) A assinatura do autuado e, na sua falta, a menção dos motivos desta; 

i) A assinatura do autuante, que poderá ser efectuada por chancela ou outro meio de reprodução devidamente 

autorizado, podendo a autenticação ser efectuada por aposição de selo branco ou por qualquer forma idónea 

de assinatura e do serviço emitente. 

 

 

Artigo 58.º - Infracção verificada no decurso da acção de inspecção 

1 - No caso de a infracção ser verificada no decurso de procedimento de inspecção tributária e tiver sido 

requerida a redução da coima nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 29.º, deve fazer-se menção no relatório 

da inspecção que o auto de notícia não é elaborado ficando-se a aguardar o decurso do prazo de pagamento 

pelo contribuinte ou obrigado tributário com esse direito. 

2 - Após o decurso do prazo de pagamento sem que o mesmo seja efectuado nos termos da alínea b) do n.º 

1 do artigo 30.º, deve ser instaurado, pelo serviço tributário da área onde tiver sido cometida a infracção, um 

processo de contra-ordenação que tem por base a declaração do contribuinte ou obrigado tributário a pedir a 

regularização da situação tributária. 

 

 

Artigo 59.º - Competência para o levantamento do auto de notícia 

Sem prejuízo do disposto em lei especial, são competentes para o levantamento do auto de notícia, em caso 

de contra-ordenação tributária, além dos órgãos de polícia criminal com competência para fiscalização 

tributária, as seguintes entidades: 

a) Director-geral e subdirectores-gerais da Direcção-Geral dos Impostos e da Direcção-Geral das Alfândegas 

e dos Impostos Especiais sobre o Consumo; 

b) Directores de serviços da Direcção-Geral dos Impostos e da Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos 

Especiais sobre o Consumo; 

c) Directores de finanças; 

d) Directores de finanças-adjuntos; 

e) (Revogado pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro). 

f) Directores de Alfândega; 

g) Chefes das delegações aduaneiras; 

h) Coordenadores de postos aduaneiros; 

i) Chefes de finanças; 

j) Pessoal técnico superior e pessoal técnico da área da inspecção tributária da Direcção-Geral dos Impostos 

e da Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo; 

l) Outros funcionários da Direcção-Geral dos Impostos e da Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos 

Especiais sobre o Consumo que exerçam funções de inspecção, quer atribuídas por lei quer por determinação 

de superiores herárquicos mencionados nas alíneas anteriores. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro  
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Artigo 60.º - Participação e denúncia 

1 - Se algum funcionário sem competência para levantar auto de notícia tiver conhecimento, no exercício ou 

por causa do exercício das suas funções, de qualquer contra-ordenação, participá-la-á, por escrito ou 

verbalmente, à autoridade competente para o seu processamento. 

2 - Qualquer pessoa pode denunciar contra-ordenação tributária junto dos serviços tributários competentes. 

3 - A participação e a denúncia verbais só terão seguimento depois de lavrado termo de identificação do 

participante ou denunciante. 

4 - A participação e a denúncia conterão, sempre que possível, os elementos exigidos para o auto de notícia. 

5 - O disposto neste artigo é também aplicável quando se trate de funcionário competente para levantar auto 

de notícia, desde que não tenha verificado pessoalmente a contra-ordenação. 

 

 

Artigo 61.º - Extinção do procedimento por contra-ordenação 

O procedimento por contra-ordenação extingue-se nos seguintes casos: 

a) Morte do arguido; 

b) Prescrição ou amnistia, se a coima ainda não tiver sido paga; 

c) Pagamento voluntário da coima no decurso do processo de contra-ordenação tributária; 

d) Acusação recebida em procedimento criminal. 

 

 

Artigo 62.º - Extinção da coima 

A obrigação de pagamento da coima e de cumprimento das sanções acessórias extingue-se com a morte do 

infractor. 

 

 

Artigo 63.º - Nulidades no processo de contra-ordenação tributário 

1 - Constituem nulidades insupríveis no processo de contra-ordenação tributário: 

a) O levantamento do auto de notícia por funcionário sem competência; 

b) A falta de assinatura do autuante e de menção de algum elemento essencial da infracção; 

c) A falta de notificação do despacho para audição e apresentação de defesa; 

d) A falta dos requisitos legais da decisão de aplicação das coimas, incluindo a notificação do arguido. 

2 - Não constitui nulidade o facto de o auto ser levantado contra um só agente e se verificar, no decurso do 

processo, que outra ou outras pessoas participaram na contra-ordenação ou por ela respondem. 

3 - As nulidades dos actos referidos no n.º 1 têm por efeito a anulação dos termos subsequentes do processo 

que deles dependam absolutamente, devendo, porém, aproveitar-se as peças úteis ao apuramento dos factos. 

4 - Verificadas as nulidades constantes das alíneas a) e b) do n.º 1, o auto de notícia vale como participação. 

5 - As nulidades mencionadas são de conhecimento oficioso e podem ser arguidas até a decisão se tornar 

definitiva. 

 

 

Artigo 64.º - Suspensão do processo e caso julgado das sentenças de impugnação e oposição 

São aplicáveis ao processo de contra-ordenação, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 42.º, 

n.º 2, 47.º e 48.º 
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Artigo 65.º - Execução da coima 

1 - As coimas aplicadas em processo de contra-ordenação tributário são cobradas coercivamente em processo 

de execução fiscal. 

2 - Quando as coimas, sanções pecuniárias e custas processuais não sejam pagas nos prazos legais será 

extraída certidão de dívida ou certidão da conta ou liquidação feita de harmonia com o decidido, a qual servirá 

de base à execução fiscal. 

3 - Tratando-se de contra-ordenação aduaneira, se nem o arguido nem o responsável civil liquidarem a sua 

responsabilidade em processo de contra-ordenação dentro do prazo previsto para o efeito, proceder-se-á ao 

pagamento pela forma e ordem seguintes: 

a) Pelas quantias e valores depositados no processo; 

b) Pelo produto da arrematação das mercadorias apreendidas, quando estas últimas não devam ser declaradas 

perdidas; 

c) Pelo produto da arrematação das mercadorias e bens que estiverem nas alfândegas ou em qualquer outro 

local sujeito à acção fiscal, ou de que sejam recebedores ou consignatários. 

4 - Se o resultado obtido nos termos do número anterior não atingir a importância das quantias devidas, feita 

a distribuição da quantia que se tiver executado, será o processo remetido ao órgão da execução fiscal 

competente, para cobrança coerciva do valor em falta. 

 

 

Artigo 66.º - Custas 

Sem prejuízo da aplicação subsidiária do regime geral do ilícito de mera ordenação social, nomeadamente no 

que respeita às custas nos processos que corram nos tribunais comuns, as custas em processo de contra-

ordenação tributário regem-se pelo Regulamento das Custas dos Processos Tributários. 

 

 

SECÇÃO II - Processo de aplicação das coimas 

SUBSECÇÃO I - Da fase administrativa 
Artigo 67.º - Competência para a instauração e instrução 

1 - O processo de contra-ordenação será instaurado no serviço tributário da área onde tiver sido cometida a 

contra-ordenação: 

a) Por contra-ordenação fiscal, no serviço de finanças; 

b) Por contra-ordenação aduaneira, na alfândega ou delegação aduaneira. 

2 - Serão instruídos pela Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana os processos de contra-ordenação 

que resultem de autos de notícia levantados pelos seus agentes. 

3 - Os documentos que sirvam de base ao processo de contra-ordenação tributário serão remetidos ao serviço 

tributário competente pelos autuantes e participantes ou, no caso das denúncias, por quem as tiver recebido. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro 

 

 

Artigo 68.º - Registo e autuação dos documentos 

1 - Recebido qualquer dos documentos que sirva de base ao processo de contra-ordenação tributário, o 

serviço competente procede ao seu registo e autuação. 

2 - Do registo constará o número de ordem atribuído ao processo, a data de entrada e o nome do indiciado 

como infractor.  



REGIME GERAL DAS INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS | Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho 

65 

Artigo 69.º - Investigação e instrução 

1 - A investigação e a instrução no processo de contra-ordenação são orientadas pelo dirigente do serviço 

tributário competente. 

2 - O auto de notícia, levantado nos termos dos artigos 57.º a 59.º, dispensa a investigação e instrução do 

processo de contra-ordenação, sem prejuízo da obtenção de outros elementos indispensáveis para a prova da 

culpabilidade do arguido ou para demonstrar a sua inocência. 

 

 

Artigo 70.º - Notificação do arguido 

1 - O dirigente do serviço tributário competente notifica o arguido do facto ou factos apurados no processo 

de contra-ordenação e da punição em que incorre, 

comunicando-lhe também que no prazo de 10 dias pode apresentar defesa e juntar ao processo os elementos 

probatórios que entender, bem como utilizar as possibilidades de pagamento antecipado da coima nos termos 

do artigo 75.º ou, até à decisão do processo, de pagamento voluntário nos termos do artigo 78.º 

2 - Às notificações no processo de contra-ordenação aplicam-se as disposições correspondentes do Código 

de Procedimento e de Processo Tributário. 

3 - No caso de processo instaurado com base em auto de notícia, a descrição dos factos a que se refere o n.º 

1 deste artigo pode ser substituída pela cópia do auto. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro 

 

 

Artigo 71.º - Defesa do arguido 

1 - A defesa do arguido pode ser produzida verbalmente no serviço tributário competente. 

2 - Após a apresentação da defesa, o dirigente do serviço tributário, caso considere necessário, pode ordenar 

novas diligências de investigação e instrução. 

3 - Durante a investigação e instrução o dirigente do serviço tributário pode solicitar a todas as entidades 

policiais e administrativas a cooperação necessária. 

 

 

Artigo 72.º - Meios de prova 

1 - O dirigente do serviço tributário juntará sempre ao processo os elementos oficiais de que disponha ou 

possa solicitar para esclarecimento dos factos, designadamente os respeitantes à situação tributária ou 

contributiva do arguido. 

2 - As testemunhas, no máximo de três por cada infracção, não são ajuramentadas, devendo a acta de 

inquirição ser por elas assinada ou indicar as razões da falta de assinatura. 

3 - As testemunhas e os peritos são obrigados a comparecer no serviço tributário da área da sua residência e 

a pronunciarem-se sobre a matéria do processo, sendo a falta ou recusa injustificada puníveis com sanção 

pecuniária a fixar entre um quinto e o dobro do salário mínimo nacional mensal mais elevado em vigor na 

data da não comparência ou da recusa. 

 

 

Artigo 73.º - Apreensão de bens 

1 - A apreensão de bens que tenham constituído objecto de contra-ordenação pode ser efectuada no momento 

do levantamento do auto de notícia ou no decurso do processo pela entidade competente para a aplicação da 
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coima, sempre que seja necessária para efeitos de prova ou de garantia da prestação tributária, coima ou 

custas. 

2 - O disposto no número anterior vale também para os meios de transporte utilizados na prática das contra-

ordenações previstas nos artigos 108.º e 109.º, quando a mercadoria objecto da infracção consista na parte 

de maior valor relativamente à restante mercadoria transportada e desde que esse valor líquido de imposto 

exceda (euro) 3750, salvo se se provar que a utilização foi efectuada sem o conhecimento e sem a negligência 

dos seus proprietários. 

3 - As armas e demais instrumentos utilizados na prática das contra-ordenações referidas no número anterior, 

ou que estiverem destinados a servir para esse efeito, serão igualmente apreendidos, salvo se se provar que 

a utilização foi efectuada sem o conhecimento e sem a negligência dos seus proprietários. 

4 - São correspondentemente aplicáveis as disposições do n.º 6 do artigo 18.º, do n.º 3 do artigo 19.º, do n.º 

3 do artigo 20.º, dos n.os 1 e 2 do artigo 38.º e do artigo 39.º 

5 - Tratando-se da apreensão de dinheiro líquido, na acepção da legislação comunitária e nacional sobre 

movimentos de dinheiro líquido à entrada e à saída do território nacional, os valores são depositados em 

instituição de crédito devidamente autorizada, à ordem das autoridades competentes. 

6 - Quando a apreensão tiver por objecto bens móveis sujeitos a registo, serão igualmente apreendidos os 

respectivos documentos identificativos. 

7 - O interessado pode requerer ao tribunal tributário competente a revogação da decisão que determinou a 

apreensão de bens com fundamento em ilegalidade. 

8 - Autuadas as infracções previstas no presente diploma em matéria de imposto sobre os veículos e de 

imposto único de circulação, há lugar à apreensão ou imobilização imediata do veículo, bem como à 

apreensão dos documentos que titulem a respectiva circulação, até ao cumprimento das obrigações tributárias 

em falta. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro 

Lei n.º 22-A/2007, de 29 de Junho 

 

 

Artigo 74.º - Indícios de crime tributário 

1 - Se até à decisão se revelarem indícios de crime tributário, é de imediato instaurado o respectivo processo 

criminal. 

2 - Se os indícios de crime tributário respeitarem ao facto objecto do processo de contra-ordenação, 

suspende-se o procedimento e o respectivo prazo de prescrição até decisão do processo crime. 

 

 

Artigo 75.º - Antecipação do pagamento da coima 

1 - Tratando-se de contraordenação simples, o arguido que pagar a coima no prazo para a defesa beneficia, 

por efeito da antecipação do pagamento, da redução da coima para um valor igual ao mínimo legal cominado 

para a contraordenação e da redução a metade das custas processuais. 

2 - O pagamento antecipado da coima não é aplicável às contra-ordenações aduaneiras em que o valor da 

prestação tributária em falta for superior a (euro) 15 000 ou, não havendo lugar a prestação tributária, a 

mercadoria objecto de infracção for de valor aduaneiro superior a (euro) 50 000 e, em qualquer caso, não 

afasta a aplicação das sanções acessórias previstas na lei. 
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3 - Caso o arguido não proceda, no prazo legal ou no prazo que seja fixado, à regularização da situação 

tributária, perde o direito à redução previsto no n.º 1 e o processo de contra-ordenação prossegue para fixação 

da coima e cobrança da diferença. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro 

Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 75-A/2014, de 30 de Setembro 

 

 

Artigo 76.º - Aplicação da coima pelo dirigente do serviço tributário e outras entidades 

1 - Finda a produção de prova, o dirigente do serviço tributário aplicará a coima, se esta for da sua competência 

e não houver lugar à aplicação de sanções acessórias. 

2 - Se o conhecimento da contra-ordenação couber a outra entidade tributária, o dirigente do serviço tributário 

remete-lhe o processo para a aplicação da coima. 

3 - A entidade competente para conhecer da contra-ordenação pode delegar em funcionários qualificados a 

competência para a aplicação da coima ou para o arquivamento do respectivo processo. 

4 - Em caso de concurso de contra-ordenações cujo conhecimento caiba ao dirigente do serviço tributário e 

a outras entidades tributárias, cabe a esta aplicar a respectiva coima. 

 

 

Artigo 77.º - Arquivamento do processo 

1 - Ocorrendo causa extintiva do procedimento ou havendo dúvidas fundadas sobre os factos constitutivos da 

contra-ordenação que não seja possível suprir, a entidade competente para o seu conhecimento arquiva o 

processo. 

2 - (Revogado.) 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro 

 

 

Artigo 78.º - Pagamento voluntário 

1 - O pagamento voluntário da coima determina a sua redução para 75 % do montante fixado, não podendo, 

porém, a coima a pagar ser inferior ao montante mínimo respectivo, e sem prejuízo das custas processuais. 

2 - Fixada a coima pela entidade competente, o arguido é notificado para a pagar voluntariamente no prazo de 

15 dias, sob pena de perder o direito à redução previsto no número anterior. 

3 - O pagamento voluntário da coima não afasta a aplicação das sanções acessórias previstas na lei. 

4 - Se o arguido, até à decisão, não regularizar a situação tributária, perde o direito à redução a que se refere 

o n.º 1 e o processo prossegue para cobrança da parte da coima reduzida. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro 

 

 

Artigo 79.º - Requisitos da decisão que aplica a coima 

1 - A decisão que aplica a coima contém: 

a) A identificação do infractor e eventuais comparticipantes; 
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b) A descrição sumária dos factos e indicação das normas violadas e punitivas; 

c) A coima e sanções acessórias, com indicação dos elementos que contribuíram para a sua fixação; 

d) A indicação de que vigora o princípio da proibição da reformatio in pejus, sem prejuízo da possibilidade 

de agravamento da coima, sempre que a situação económica e financeira do infractor tiver entretanto 

melhorado de forma sensível; 

e) A indicação do destino das mercadorias apreendidas; 

f) A condenação em custas. 

2 - A notificação da decisão que aplicou a coima contém, além dos termos da decisão e do montante das 

custas, a advertência expressa de que, no prazo de 20 dias, o infractor deve efectuar o pagamento ou recorrer 

judicialmente, sob pena de se proceder à sua cobrança coerciva. 

3 - A notificação referida no número anterior é sempre da competência do serviço tributário referido no artigo 

67.º. 

 

 

SUBSECÇÃO II - Da fase judicial 
Artigo 80.º - Recurso das decisões de aplicação das coimas 

1 - As decisões de aplicação das coimas e sanções acessórias podem ser objecto de recurso para o tribunal 

tributário de 1.ª instância, no prazo de 20 dias após a sua notificação, a apresentar no serviço tributário onde 

tiver sido instaurado o processo de contra-ordenação. 

2 - O pedido contém alegações e a indicação dos meios de prova a produzir e é dirigido ao tribunal tributário 

de 1.ª instância da área do serviço tributário referido no número anterior. 

3 - Até ao envio dos autos ao tribunal a autoridade recorrida pode revogar a decisão de aplicação da coima. 

 

 

Artigo 81.º - Remessa do processo ao tribunal competente 

1 - Recebida a petição, o dirigente do serviço tributário remete o processo, no prazo de 30 dias, ao tribunal 

tributário competente. 

2 - Sempre que o entender conveniente, o representante da Fazenda Pública pode oferecer qualquer prova 

complementar, arrolar testemunhas, quando ainda o não tenham sido, ou indicar os elementos ao dispor da 

administração tributária que repute conveniente obter. 

 

 

Artigo 82.º - Audiência de discussão e julgamento 

1 - O Ministério Público deve estar presente na audiência de julgamento. 

2 - O representante da Fazenda Pública pode participar na audiência. 

3 - O arguido não é obrigado a comparecer à audiência, salvo se o juiz considerar a sua presença como 

necessária ao esclarecimento dos factos, podendo sempre fazer-se representar por advogado. 

 

 

Artigo 83.º - Recurso da sentença 

1 - O arguido, o representante da Fazenda Pública e o Ministério Público podem recorrer da decisão do 

tribunal tributário de 1.ª instância para o Tribunal Central Administrativo, exceto se o valor da coima aplicada 

não ultrapassar um quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1.ª instância e não for aplicada sanção 

acessória. 

2 - Se o fundamento exclusivo do recurso for matéria de direito, é directamente interposto para a Secção de 

Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo. 
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3 - O recurso é interposto no prazo de 20 dias a contar da notificação do despacho, da audiência do julgamento 

ou, caso o arguido não tenha comparecido, da notificação da sentença. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro 

 

 

Artigo 84.º - Efeito suspensivo 

O recurso só tem efeito suspensivo se o arguido prestar garantia no prazo de 20 dias, por qualquer das formas 

previstas nas leis tributárias, salvo se demonstrar em igual prazo que a não pode prestar, no todo ou em parte, 

por insuficiência de meios económicos. 

 

 

Artigo 85.º - Revisão das coimas e sanções acessórias - Competência 

1 - A revisão da decisão da autoridade administrativa cabe ao tribunal competente para o conhecimento do 

respectivo recurso judicial, dela cabendo recurso para a instância imediatamente superior. 

2 - Quando a coima tiver sido aplicada pelo tribunal, a revisão cabe à instância judicial imediatamente 

superior, excepto se a decisão tiver sido tomada pelo Supremo Tribunal Administrativo. 

 

 

Artigo 86.º - Recurso em processo de revisão 

Da decisão proferida em processo judicial de revisão da coima aplicada pelo tribunal tributário de 1.ª instância 

ou pelo Tribunal Central Administrativo só cabe recurso em matéria de direito para a Secção de Contencioso 

Tributário do Supremo Tribunal Administrativo. 

 

 

PARTE III - Das infracções tributárias em especial 

TÍTULO I - Crimes tributários 
CAPÍTULO I - Crimes tributários comuns 
Artigo 87.º - Burla tributária 

1 - Quem, por meio de falsas declarações, falsificação ou viciação de documento fiscalmente relevante ou 

outros meios fraudulentos, determinar a administração tributária ou a administração da segurança social a 

efectuar atribuições patrimoniais das quais resulte enriquecimento do agente ou de terceiro é punido com 

prisão até três anos ou multa até 360 dias. 

2 - Se a atribuição patrimonial for de valor elevado, a pena é a de prisão de 1 a 5 anos para as pessoas 

singulares e a de multa de 240 a 1200 dias para as pessoas colectivas. 

3 - Se a atribuição patrimonial for de valor consideravelmente elevado, a pena é a de prisão de dois a oito 

anos para as pessoas singulares e a de multa de 480 a 1920 dias para as pessoas colectivas. 

4 - As falsas declarações, a falsificação ou viciação de documento fiscalmente relevante ou a utilização de 

outros meios fraudulentos com o fim previsto no n.º 1 não são puníveis autonomamente, salvo se pena mais 

grave lhes couber. 

5 - A tentativa é punível. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 
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Artigo 88.º - Frustração de créditos 

1 - Quem, sabendo que tem de entregar tributo já liquidado ou em processo de liquidação ou dívida às 

instituições de segurança social, alienar, danificar ou ocultar, fizer desaparecer ou onerar o seu património 

com intenção de, por essa forma, frustrar total ou parcialmente o crédito tributário é punido com pena de 

prisão de um a dois anos ou com pena de multa até 240 dias. 

2 - Quem outorgar em actos ou contratos que importem a transferência ou oneração de património com a 

intenção e os efeitos referidos no número anterior, sabendo que o tributo já está liquidado ou em processo de 

liquidação ou que tem dívida às instituições de segurança social, é punido com prisão até um ano ou multa 

até 120 dias. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro 

 

 

Artigo 89.º - Associação criminosa 

1 - Quem promover ou fundar grupo, organização ou associação cuja finalidade ou actividade seja dirigida à 

prática de crimes tributários é punido com pena de prisão de um a cinco anos, se pena mais grave não lhe 

couber, nos termos de outra lei penal. 

2 - Na mesma pena incorre quem apoiar tais grupos, organizações ou associações, nomeadamente fornecendo 

armas, munições, instrumentos de crime, armazenagem, guarda ou locais para as reuniões, ou qualquer 

auxílio para que se recrutem novos elementos. 

3 - Quem chefiar, dirigir ou fizer parte dos grupos, organizações ou associações referidos nos números 

anteriores é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos, se pena mais grave não lhe couber, nos termos de 

outra lei penal. 

4 - As penas referidas podem ser especialmente atenuadas ou não ter lugar a punição se o agente impedir ou 

se esforçar seriamente para impedir a continuação dos grupos, organizações ou associações, ou comunicar à 

autoridade a sua existência, de modo a esta poder evitar a prática de crimes tributários. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 90.º - Desobediência qualificada 

A não obediência devida a ordem ou mandado legítimo regularmente comunicado e emanado do director-

geral dos Impostos ou do director-geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo ou seus 

substitutos legais ou de autoridade judicial competente em matéria de derrogação do sigilo bancário é punida 

como desobediência qualificada, com pena de prisão até dois anos ou de multa até 240 dias. 

 

 

Artigo 91.º - Violação de segredo 

1 - Quem, sem justa causa e sem consentimento de quem de direito, dolosamente revelar ou se aproveitar do 

conhecimento do segredo fiscal ou da situação contributiva perante a segurança social de que tenha 

conhecimento no exercício das suas funções ou por causa delas é punido com prisão até um ano ou multa 

até 240 dias. 

2 - O funcionário que, sem estar devidamente autorizado, revele segredo de que teve conhecimento ou que 

lhe foi confiado no exercício das suas funções ou por causa delas com a intenção de obter para si ou para 
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outrem um benefício ilegítimo ou de causar prejuízo ao interesse público, ao sistema de segurança social ou 

a terceiros é punido com prisão até três anos ou multa até 360 dias. 

3 - A pena prevista no número anterior é aplicável ao funcionário que revele segredo de que teve conhecimento 

ou que lhe foi confiado no exercício das suas funções ou por causa delas, obtido através da derrogação do 

sigilo bancário ou outro dever legal de sigilo. 

 

 

CAPÍTULO II - Crimes aduaneiros 
Artigo 92.º - Contrabando 

1 - Quem, por qualquer meio: 

a) Importar ou exportar ou, por qualquer modo, introduzir ou retirar mercadorias do território nacional sem as 

apresentar às estâncias aduaneiras ou recintos directamente fiscalizados pela autoridade aduaneira para 

cumprimento das formalidades de despacho ou para pagamento da prestação tributária aduaneira legalmente 

devida; 

b) Ocultar ou subtrair quaisquer mercadorias à ação da administração aduaneira no interior das estâncias 

aduaneiras ou recintos diretamente fiscalizados pela administração aduaneira ou sujeitos ao seu controlo; 

c) Retirar do território nacional objectos de considerável interesse histórico ou artístico sem as autorizações 

impostas por lei; 

d) Obtiver, mediante falsas declarações ou qualquer outro meio fraudulento, o despacho aduaneiro de 

quaisquer mercadorias ou um benefício ou vantagem fiscal; 

e) Omitir, à entrada ou saída do território nacional, a declaração de dinheiro líquido, tal como definido na 

legislação comunitária e nacional, quando esse montante seja superior a (euro) 300 000 e não seja, de 

imediato, justificada a sua origem e destino; 

é punido com pena de prisão até três anos, ou com pena de multa até 360 dias, se o valor da prestação 

tributária em falta for superior a (euro) 15 000 ou, não havendo lugar a prestação tributária, a mercadoria 

objeto da infração for de valor aduaneiro superior a (euro) 50 000, se pena mais grave não lhe couber por 

força de outra disposição legal, ou ainda, quando inferiores a estes valores e com a intenção de os iludir, as 

condutas que lhe estão associadas sejam praticadas de forma organizada ou assumam dimensão 

internacional. 

2 - A tentativa é punível. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 42/2016, de 28 de Dezembro 

 

 

Artigo 93.º - Contrabando de circulação 

1 - Quem, por qualquer meio, colocar ou detiver em circulação, no interior do território nacional, mercadorias 

em violação das leis aduaneiras relativas à circulação interna ou comunitária de mercadorias, sem o 

processamento das competentes guias ou outros documentos legalmente exigíveis ou sem a aplicação de 

selos, marcas ou outros sinais legalmente prescritos, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena 

de multa até 360 dias, se o valor da prestação tributária em falta for superior a (euro) 15 000 ou, não havendo 

lugar a prestação tributária, a mercadoria objeto da infração for de valor aduaneiro superior a (euro) 50 000 

ou ainda, quando inferiores a estes valores e com a intenção de os iludir, as condutas que lhe estão associadas 

sejam praticadas de forma organizada ou assumam dimensão internacional. 
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2 - A tentativa é punível. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro 

 

 

Artigo 94.º - Contrabando de mercadorias de circulação condicionada em embarcações 

Quem, a bordo de embarcações de arqueação não superior a 750 t, detiver mercadorias de circulação 

condicionada destinadas a comércio, com excepção de pescado, é punido com prisão até três anos ou com 

pena de multa até 360 dias. 

 

 

Artigo 95.º - Fraude no transporte de mercadorias em regime suspensivo 

1 - Quem, por qualquer meio, no decurso do transporte de mercadorias em regime suspensivo: 

a) Subtrair ou substituir mercadorias transportadas em tal regime; 

b) Alterar ou tornar ineficazes os meios de selagem, de segurança ou de identificação aduaneira, com o fim 

de subtrair ou de substituir mercadorias; 

c) Não observar os itinerários fixados, com o fim de se furtar à fiscalização; 

d) Não apresentar as mercadorias nas estâncias aduaneiras de 

destino; 

é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa até 360 dias, se o valor da prestação tributária 

em falta for superior a (euro) 15 000 ou, não havendo lugar a prestação tributária, a mercadoria objeto da 

infração for de valor aduaneiro superior a (euro) 50 000 ou ainda, quando inferiores a estes valores e com a 

intenção de os iludir, as condutas que lhe estão associadas sejam praticadas de forma organizada ou assumam 

dimensão internacional. 

2 - A tentativa é punível. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro 

 

 

Artigo 96.º - Introdução fraudulenta no consumo 

1 - Quem, com intenção de se subtrair ao pagamento dos impostos especiais sobre o álcool, as bebidas 

alcoólicas e as bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes, produtos petrolíferos e energéticos ou 

tabaco: 

a) Introduzir no consumo produtos tributáveis sem o cumprimento das formalidades legalmente exigidas; 

b) Produzir, receber, armazenar, expedir, transportar, detiver ou consumir produtos tributáveis, em regime 

suspensivo, sem o cumprimento das formalidades legalmente exigidas; 

c) Receber, armazenar, expedir, transportar, detiver ou consumir produtos tributáveis, já introduzidos no 

consumo noutro Estado membro, sem o cumprimento das formalidades legalmente exigidas; 

d) Introduzir no consumo, comercializar, detiver ou consumir produtos tributáveis com violação das normas 

nacionais ou europeias aplicáveis em matéria de marcação, coloração, desnaturação ou selagem; 

e) Introduzir no consumo, detiver ou consumir produtos tributáveis destinados a consumo noutra parcela do 

território nacional ou com fiscalidade diferenciada; 
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f) Obtiver, mediante falsas declarações ou qualquer outro meio fraudulento, um benefício ou vantagem fiscal; 

é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa até 360 dias, se o valor da prestação tributária 

em falta for superior a (euro) 15 000 ou, não havendo lugar a prestação tributária, se os produtos objeto da 

infração forem de valor líquido de imposto superior a (euro) 50 000 ou ainda, quando inferiores a estes valores 

e com a intenção de os iludir, as condutas que lhe estão associadas sejam praticadas de forma organizada ou 

assumam dimensão internacional. 

2 - Na mesma pena incorre quem, com intenção de se subtrair ao pagamento da prestação tributária devida, 

introduzir no consumo veículo tributável com obtenção de benefício ou vantagem fiscal mediante falsas 

declarações, ou qualquer outro meio fraudulento, se o valor da prestação tributária em falta for superior a 

(euro) 15 000 ou ainda, quando inferior a este valor e com a intenção de o iludir, as condutas que lhe estão 

associadas sejam praticadas de forma organizada ou assumam dimensão internacional. 

3 - A tentativa é punível. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 71/2018, de 31 de Dezembro 

 

 

Artigo 97.º - Qualificação 

Os crimes previstos nos artigos anteriores, independentemente dos requisitos de valor neles previstos, são 

punidos com pena de prisão de um a cinco anos para as pessoas singulares e com pena de multa de 240 a 

1200 dias para as pessoas coletivas, quando se verifique qualquer das seguintes circunstâncias: 

a) A mercadoria objeto da infração for de importação ou de exportação proibida ou condicionada em 

cumprimento de medidas restritivas internacionais; 

b) A mercadoria objecto da infracção tiver valor superior a (euro)100 000; 

c) Tiverem sido cometidos com uso de armas, ou com o emprego de violência, ou por duas ou mais pessoas; 

d) Tiverem sido praticados com corrupção de qualquer funcionário ou agente do Estado; 

e) O autor ou cúmplice do crime for funcionário da administração tributária ou agente de órgão de polícia 

criminal; 

f) Quando em águas territoriais tiver havido transbordo de mercadorias contrabandeadas; 

g) Quando a mercadoria objecto da infracção estiver tipificada no anexo à I Convenção sobre o Comércio 

Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 114/2017, de 29 de Dezembro 

 

 

Artigo 97.º-A - Contrabando de mercadorias susceptíveis de infligir a pena de morte ou tortura 

1 - Quem importar ou exportar, sem as correspondentes autorizações emitidas pelas autoridades competentes, 

ou, por qualquer modo, introduzir ou retirar do território nacional sem as apresentar às estâncias aduaneiras, 

as mercadorias que, na prática, só podem ser utilizadas para aplicar a pena de morte ou infligir tortura ou 

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, tipificadas no anexo ii do Regulamento (CE) n.º 1236/2005, 
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do Conselho, de 27 de Junho, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos para as pessoas singulares e de 

multa de 240 a 1200 dias para as pessoas colectivas. 

2 - Quem exportar, sem as correspondentes autorizações emitidas pelas autoridades competentes, ou, por 

qualquer modo, retirar do território nacional sem as apresentar às estâncias aduaneiras, as mercadorias 

susceptíveis de serem utilizadas para infligir tortura ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, 

previstas no anexo iii do Regulamento (CE) n.º 1236/2005, do Conselho, de 27 de Junho, é punido com pena 

de prisão até três anos ou pena de multa até 360 dias. 

3 - A tentativa é punível. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 98.º - Violação das garantias aduaneiras 

1 - Quem sendo dono, depositário, transportador ou declarante aduaneiro de quaisquer mercadorias 

apreendidas nos termos da lei, as alienar ou onerar, destruir, danificar ou tornar inutilizáveis, no acto da 

apreensão ou posteriormente, é punido com prisão até três anos ou com pena de multa até 360 dias. 

2 - Na mesma pena incorre quem, depois de tomar conhecimento da instauração contra si ou contra um 

comparticipante de processo por crime ou contra-ordenação relativos a infracção prevista no presente 

diploma, destruir, alienar ou onerar bens apreendidos ou arrestados para garantia do pagamento da 

importância da condenação e prestação tributária, ainda que esta seja devida por outro comparticipante ou 

responsável. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro 

 

 

Artigo 99.º - Quebra de marcas e selos 

1 - Quem abrir, romper ou inutilizar, total ou parcialmente, marcas, selos e sinais prescritos nas leis 

aduaneiras, apostos por funcionário competente, para identificar, segurar ou manter inviolável mercadoria 

sujeita a fiscalização ou para certificar que sobre esta recaiu arresto, apreensão ou outra providência cautelar, 

é punido com prisão até três anos ou com pena de multa até 360 dias. 

2 - A tentativa é punível. 

 

 

Artigo 100.º - Receptação de mercadorias objecto de crime aduaneiro 

1 - Quem, com intenção de obter para si ou para terceiro vantagem patrimonial, dissimular mercadoria objecto 

de crime aduaneiro, a receber em penhor, a adquirir por qualquer título, a detiver, conservar, transmitir ou 

contribuir para transmitir, ou de qualquer forma assegurar a sua posse, é punido com prisão até três anos ou 

com pena de multa até 360 dias. 

2 - Se o agente fizer modo de vida da receptação, a pena é de prisão até cinco anos ou multa até 600 dias. 

3 - A pena pode ser livremente atenuada, ou ser decretada a isenção da pena, se o agente do crime, antes de 

iniciado o processo penal ou no seu decurso, entregar a mercadoria objecto de crime aduaneiro à autoridade 

competente e indicar, com verdade, de quem a recebeu. 
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4 - O disposto no número anterior não é aplicável se no decurso do processo se provar que o arguido faz da 

receptação de mercadorias objecto de crime aduaneiro modo de vida, bem como se se verificar que já foi 

condenado pelo crime previsto no n.º 1. 

 

 

Artigo 101.º - Auxílio material 

Quem auxiliar materialmente outrem a aproveitar-se do benefício económico proporcionado por mercadoria 

objecto de crime aduaneiro é punido com prisão até dois anos ou com pena de multa até 240 dias. 

 

 

Artigo 102.º - Crimes de contrabando previstos em disposições especiais 

Os factos expressamente qualificados em disposições especiais como crimes de contrabando são punidos, 

conforme as circunstâncias, com as penas previstas nos artigos anteriores, salvo se daquelas disposições 

resultar pena mais grave. 

 

 

CAPÍTULO III - Crimes fiscais 
Artigo 103.º - Fraude 

1 - Constituem fraude fiscal, punível com pena de prisão até três anos ou multa até 360 dias, as condutas 

ilegítimas tipificadas no presente artigo que visem a não liquidação, entrega ou pagamento da prestação 

tributária ou a obtenção indevida de benefícios fiscais, reembolsos ou outras vantagens patrimoniais 

susceptíveis de causarem diminuição das receitas tributárias. A fraude fiscal pode ter lugar por: 

a) Ocultação ou alteração de factos ou valores que devam constar dos livros de contabilidade ou escrituração, 

ou das declarações apresentadas ou prestadas a fim de que a administração fiscal especificamente fiscalize, 

determine, avalie ou controle a matéria colectável; 

b) Ocultação de factos ou valores não declarados e que devam ser revelados à administração tributária; 

c) Celebração de negócio simulado, quer quanto ao valor, quer quanto à natureza, quer por interposição, 

omissão ou substituição de pessoas. 

2 - Os factos previstos nos números anteriores não são puníveis se a vantagem patrimonial ilegítima for 

inferior a (euro) 15000. 

3 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, os valores a considerar são os que, nos termos da 

legislação aplicável, devam constar de cada declaração a apresentar à administração tributária. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 104.º - Fraude qualificada 

1 - Os factos previstos no artigo anterior são puníveis com prisão de um a cinco anos para as pessoas 

singulares e multa de 240 a 1200 dias para as pessoas colectivas quando se verificar a acumulação de mais 

de uma das seguintes circunstâncias: 

a) O agente se tiver conluiado com terceiros que estejam sujeitos a obrigações acessórias para efeitos de 

fiscalização tributária; 

b) O agente for funcionário público e tiver abusado gravemente das suas funções; 

c) O agente se tiver socorrido do auxílio do funcionário público com grave abuso das suas funções; 
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d) O agente falsificar ou viciar, ocultar, destruir, inutilizar ou recusar entregar, exibir ou apresentar livros, 

programas ou ficheiros informáticos e quaisquer outros documentos ou elementos probatórios exigidos pela 

lei tributária; 

e) O agente usar os livros ou quaisquer outros elementos referidos no número anterior sabendo-os falsificados 

ou viciados por terceiro; 

f) Tiver sido utilizada a interposição de pessoas singulares ou colectivas residentes fora do território português 

e aí submetidas a um regime fiscal claramente mais favorável; 

g) O agente se tiver conluiado com terceiros com os quais esteja em situação de relações especiais. 

2 - A mesma pena é aplicável quando: 

a) A fraude tiver lugar mediante a utilização de facturas ou documentos equivalentes por operações 

inexistentes ou por valores diferentes ou ainda com a intervenção de pessoas ou entidades diversas das da 

operação subjacente; ou 

b) A vantagem patrimonial for de valor superior a (euro) 50 000. 

3 - Se a vantagem patrimonial for de valor superior a (euro) 200 000, a pena é a de prisão de 2 a 8 anos para 

as pessoas singulares e a de multa de 480 a 1920 dias para as pessoas colectivas. 

4 - Os factos previstos nas alíneas d) e e) do n.º 1 do presente preceito com o fim definido no n.º 1 do artigo 

103.º não são puníveis autonomamente, salvo se pena mais grave lhes couber. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 105.º - Abuso de confiança 

1 - Quem não entregar à administração tributária, total ou parcialmente, prestação tributária de valor superior 

a (euro) 7500, deduzida nos termos da lei e que estava legalmente obrigado a entregar é punido com pena de 

prisão até três anos ou multa até 360 dias. 

2 - Para os efeitos do disposto no número anterior, considera-se também prestação tributária a que foi 

deduzida por conta daquela, bem como aquela que, tendo sido recebida, haja obrigação legal de a liquidar, 

nos casos em que a lei o preveja. 

3 - É aplicável o disposto no número anterior ainda que a prestação deduzida tenha natureza parafiscal e desde 

que possa ser entregue autonomamente. 

4 - Os factos descritos nos números anteriores só são puníveis se: 

a) Tiverem decorrido mais de 90 dias sobre o termo do prazo legal de entrega da prestação; 

b) A prestação comunicada à administração tributária através da correspondente declaração não for paga, 

acrescida dos juros respectivos e do valor da coima aplicável, no prazo de 30 dias após notificação para o 

efeito. 

5 - Nos casos previstos nos números anteriores, quando a entrega não efectuada for superior a (euro) 50000, 

a pena é a de prisão de um a cinco anos e de multa de240 a 1200 dias para as pessoas colectivas. 

6 - (Revogado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro). 

7 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, os valores a considerar são os que, nos termos da 

legislação aplicável, devam constar de cada declaração a apresentar à administração tributária. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro 

Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro 
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CAPÍTULO IV - Crimes contra a segurança social 
Artigo 106.º - Fraude contra a segurança social 

1 - Constituem fraude contra a segurança social as condutas das entidades empregadoras, dos trabalhadores 

independentes e dos beneficiários que visem a não liquidação, entrega ou pagamento, total ou parcial, ou o 

recebimento indevido, total ou parcial, de prestações de segurança social com intenção de obter para si ou 

para outrem vantagem ilegítima de valor superior a (euro) 7500. 

2 - É aplicável à fraude contra a segurança social a pena prevista no n.º 1 do artigo 103.º, bem como o disposto 

nas respetivas alíneas. 

3 - É igualmente aplicável às condutas previstas no n.º 1 deste artigo o disposto no artigo 104.º 

4 - Para efeito deste artigo também se consideram prestação da segurança social os benefícios previstos na 

legislação da segurança social. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 71/2018, de 31 de Dezembro 

 

 

Artigo 107.º - Abuso de confiança contra a segurança social 

1 - As entidades empregadoras que, tendo deduzido do valor das remunerações devidas a trabalhadores e 

membros dos órgãos sociais o montante das contribuições por estes legalmente devidas, não o entreguem, 

total ou parcialmente, às instituições de segurança social, são punidas com as penas previstas nos n.os 1 e 5 

do artigo 105.º 

2 - É aplicável o disposto nos n.os 4 e 7 do artigo 105.º 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro 

 

 

TÍTULO II - Contra-ordenações tributárias 
CAPÍTULO I - Contra-ordenações aduaneiras 
Artigo 108.º - Descaminho 

1 - Os factos descritos nos artigos 92.º, 93.º e 95.º da presente lei que não constituam crime em razão do valor 

da prestação tributária ou da mercadoria objecto da infracção, ou, independentemente destes valores, sempre 

que forem praticados a título de negligência, são puníveis com coima de (euro) 250 a (euro) 165 000. 

2 - Os meios de transporte utilizados na prática da contra-ordenação prevista no número anterior serão 

declarados perdidos a favor da Fazenda Nacional quando a mercadoria objecto da infracção consistir na parte 

de maior valor relativamente à restante mercadoria transportada e desde que esse valor exceda (euro) 3750, 

valendo, também nesses casos, as excepções consagradas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 19.º 

3 - A mesma coima é aplicável: 

a) Quando for violada a disciplina legal dos regimes aduaneiros ou destinos aduaneiros; 

b) Quando tenha havido desvio do fim pressuposto no regime aduaneiro aplicado à mercadoria; 

c) Quando forem utilizadas ou modificadas ilicitamente mercadorias em regime de domiciliação antes do 

desembaraço aduaneiro ou as armazenar em locais diversos daqueles para os quais foi autorizada a descarga, 

de modo a impedir ou dificultar a acção aduaneira, sem prejuízo da suspensão do regime prevista nas leis 

aduaneiras; 
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d) Quando, através de diversos formulários de despacho, se proceder à importação de componentes separados 

de um determinado artefacto que, após montagem no País, formem um produto novo, desde que efectuado 

com a finalidade de iludir a percepção da prestação tributária devida pela importação do artefacto acabado ou 

se destine a subtrair o importador aos efeitos das normas sobre contingentação 

de mercadorias. 

4 – (Revogado pela Lei n.º 22-A/2007, de 29 de Junho). 

5 - A mesma coima é aplicável a infracções praticadas no âmbito dos regimes especiais de admissão ou 

importação, com quaisquer isenções, de bens destinados a fins sociais, culturais ou filantrópicos, quando 

forem afectos ou cedidos a terceiros, ao comércio ou a outros fins, em violação do respectivo regime. 

6 - Incorre ainda na prática de descaminho, punível com coima de (euro) 1 000 a (euro) 165 000, quem, à 

entrada ou saída do território nacional, não cumprir o dever legal de declaração de montante de dinheiro 

líquido, como tal definido na legislação comunitária e nacional, igual ou superior a (euro) 10 000, transportado 

por si e por viagem. 

7 - A mesma coima é aplicável a quem violar a obrigação de comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira 

as informações prévias legalmente exigíveis, à chegada ou à partida das mercadorias, em cumprimento de 

medidas restritivas internacionais, se outra infração mais grave lhe não couber. 

8 - Considera-se que esse dever não foi cumprido quando a informação constante do formulário não esteja 

correcta ou esteja incompleta, salvo quando os elementos incorrectos ou em falta possam ser supridos ou 

mandados suprir ao declarante, no acto de controlo, e as inexactidões ou omissões não sejam culposas. 

9 - A tentativa é punível. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro 

Lei n.º 22-A/2007, de 29 de Junho 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 114/2017, de 29 de Dezembro 

 

 

Artigo 109.º - Introdução irregular no consumo 

1 - Os factos descritos no artigo 96.º, que não constituam crime em razão do valor da prestação tributária ou 

da mercadoria objeto da infração, ou, independentemente destes valores, sempre que forem praticados a título 

de negligência, são puníveis com coima de (euro) 1500 a (euro) 165 000. 

2 - São puníveis com coima de (euro) 250 a (euro) 165 000 os seguintes factos: 

a) Não apresentar os documentos de acompanhamento, as declarações de introdução no consumo ou 

documento equivalente e os resumos mensais de vendas, nos termos e prazos legalmente fixados; 

b) Desviar os produtos tributáveis do fim pressuposto no regime fiscal que lhe é aplicável ou utilizá-los em 

equipamentos não autorizados ou sem a prévia autorização por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira; 

c) Não dispuser da contabilidade nos termos do Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo ou nela 

não inscrever imediatamente as expedições, recepções e introduções no consumo de produtos tributáveis; 

d) Expedir produtos tributáveis em regime suspensivo, sem prestação da garantia exigível ou quando o seu 

montante seja inferior ao do respectivo imposto; 

e) Armazenar produtos tributáveis em entreposto fiscal diferente do especialmente autorizado em função da 

natureza do produto; 

f) Misturar produtos tributáveis distintos sem prévia autorização da estância aduaneira competente; 
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g) (Revogada.) 

h) Não cumprir as regras de funcionamento dos entrepostos fiscais previstas no Código dos Impostos 

Especiais de Consumo, na entrada e na saída de produtos tributáveis; 

i) (Revogada.) 

j) (Revogada.) 

l) Não dispuser ou não actualizar os certificados de calibração e não mantiver em bom estado de 

operacionalidade os instrumentos de medida, tubagens, indicadores automáticos de nível e válvulas, tal como 

exigido por lei; 

m) Alterar as características e valores metrológicos do equipamento de armazenagem, medição e 

movimentação dos entrepostos fiscais sem a comunicação prévia à estância aduaneira competente; 

n) Introduzir no consumo ou comercializar produtos tributáveis a preço diferente do preço homologado de 

venda ao público, quando ele exista; 

o) Recusar, obstruir ou impedir a fiscalização das condições do exercício da sua actividade, nomeadamente a 

não prestação de informação legalmente prevista ao serviço fiscalizador; 

p) Introduzir no consumo, expedir, detiver ou comercializar produtos com violação das regras de selagem, 

embalagem, detenção ou comercialização, designadamente os limites quantitativos, estabelecidas pelo 

Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo e em legislação complementar; 

q) Adquirir ou consumir gasóleo colorido e marcado sem ser titular de cartão com microcircuito. 

r) Utilizar produtos que beneficiem de isenção, sem o reconhecimento prévio da autoridade aduaneira, nos 

casos em que esta for exigível pela legislação aplicável. 

s) Não dispuser ou não cumprir as exigências legais de registo contabilístico, especialmente previstas para 

os beneficiários de isenções, na legislação aplicável. 

3 - A coima prevista no número anterior é igualmente aplicável a quem: 

a) Introduzir no consumo, expedir, exportar, utilizar ou mantiver a posse de veículos tributáveis sem o 

cumprimento das obrigações prescritas por lei; 

b) Utilizar veículo tributável com documentos inválidos ou fora das condições prescritas por lei ou pela 

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo ou violar o prazo de apresentação 

à alfândega de veículos tributáveis que se destinem a ser introduzidos no consumo ou a permanecer 

temporariamente em território nacional; 

c) Utilizar veículo tributável em violação de condicionalismos ou ónus que acompanhem o reconhecimento 

de benefício fiscal, designadamente em matéria de alienação, aluguer, cedência a terceiros ou identificação 

exterior do veículo; 

d) Transformar ou utilizar veículo tributável transformado, mudar o chassis ou alterar o motor, desde que tais 

operações impliquem a sujeição a imposto ou a taxa de imposto mais elevada; 

e) Obtiver benefício ou vantagem fiscal em veículos tributáveis por meio de falsas declarações ou por qualquer 

outro meio fraudulento. 

4 - A tentativa é punível. 

5 - O montante das coimas nos números anteriores é reduzido a metade no caso de os produtos objecto da 

infracção serem tributados à taxa zero. 

6 - O montante máximo da coima é agravado para o dobro nos casos previstos na alínea p) do n.º 2. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro 

Lei n.º 22-A/2007, de 29 de Junho 

DL n.º 307-A/2007, de 31 de Agosto 
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Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro 

DL n.º 73/2010, de 21 de Junho 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 114/2017, de 29 de Dezembro 

 

 

Artigo 109.º-A - Irregularidades no reembolso de imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos 

1 - Quem, por qualquer meio: 

a) Registar indevidamente abastecimentos nos sistemas eletrónicos de controlo previstos no artigo 93.º-A do 

Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC), introduzindo ou modificando erradamente a matrícula 

da viatura, a respetiva quilometragem ou o montante abastecido; 

b) Beneficiar do reembolso parcial previsto no artigo 93.º-A do CIEC, não cumprindo os pressupostos 

estabelecidos naquele artigo, designadamente, através da utilização fraudulenta de cartão frota ou outro 

mecanismo de controlo, bem como de uma errada caracterização do veículo nas bases de dados da Autoridade 

Tributária e Aduaneira (AT) imputada ao beneficiário por ação ou omissão; 

é punido com coima de (euro) 3 000 até ao triplo dos abastecimentos declarados ou transferidos 

indevidamente, quando superior, quando dos factos resultar um reembolso indevido, em benefício próprio ou 

de terceiro. 

2 - A mesma coima é aplicável a quem: 

a) Transferir combustível registado em sistema eletrónico de controlo de abastecimento para outro veículo; 

b) Consumir combustível marcado para efeitos do artigo 93.º-A do CIEC, não cumprindo os pressupostos 

estabelecidos naquele artigo. 

3 - A prática dos factos descritos na alínea b) do número anterior é punível a título de negligência. 

4 - Os meios de transporte utilizados na prática dos factos descritos nos n.os 1 e 2, através da utilização de 

combustível marcado para efeitos do artigo 93.º-A do CIEC, não cumprindo os pressupostos estabelecidos 

naquele artigo, podem ser imobilizados pelo período de um a seis meses, através da apreensão dos respetivos 

documentos pela AT, mediante decisão fundamentada e após audiência prévia. 

Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 24/2016, de 22 de Agosto 

 

 

Artigo 110.º - Recusa de entrega, exibição ou apresentação de documentos e mercadorias 

1 - A recusa de entrega, exibição ou apresentação de escrita, contabilidade, declarações e documentos ou a 

recusa de apresentação de mercadorias às entidades com competência para a investigação e instrução das 

infracções aduaneiras é punível com coima de (euro) 150 a (euro) 15 000. 

2 - A mesma coima é aplicável a quem, por qualquer meio, impedir ou embaraçar qualquer verificação, 

reverificação ou outra qualquer acção de fiscalização, 

ainda que preventiva, de mercadorias, livros ou documentos, ordenada por funcionário competente, em 

qualquer meio de transporte ou em qualquer estabelecimento, loja, armazém ou recinto fechado que não seja 

casa de 

habitação. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 
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Artigo 110.º-A - Falta ou atraso de entrega, exibição ou apresentação de documentos ou de declarações 

A falta ou atraso na apresentação, ainda que por via electrónica, ou a não exibição imediata ou no prazo que 

a lei ou a administração aduaneira fixarem, de declarações ou documentos comprovativos dos factos, valores 

ou situações constantes das declarações, documentos de transporte ou outros que legalmente os possam 

substituir, comunicações, guias, registos, mesmo que magnéticos, ou outros documentos e a não prestação 

de informações ou esclarecimentos que autonomamente devam ser legal ou administrativamente exigidos são 

puníveis com coima de (euro) 75 a (euro) 3750. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 111.º - Violação do dever de cooperação 

A violação dolosa do dever legal de cooperação, no sentido da correcta percepção da prestação tributária 

aduaneira, ou a prática de inexactidões, erros ou omissões nos documentos que aquele dever postula, quando 

estas não devam ser consideradas como infracções mais graves, é punível com coima de (euro) 75 a (euro) 

7500. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 111.º-A - Omissões e inexactidões nas declarações ou em outros documentos tributariamente 

relevantes 

As omissões ou inexactidões que não constituam a contra-ordenação prevista no artigo anterior, praticada 

nas declarações, bem como nos documentos comprovativos dos factos, valores ou situações delas 

constantes, incluindo as praticadas nos documentos de transporte ou outros que legalmente os possam 

substituir ou noutros documentos tributariamente relevantes que devam ser mantidos, apresentados ou 

exigidos são puníveis com coima de (euro) 75 a (euro) 5750. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 112.º - Aquisição de mercadorias objecto de infracção aduaneira 

1 - Quem, sem previamente se ter assegurado da sua legítima proveniência, adquirir ou receber, a qualquer 

título, coisa que, pela sua qualidade ou pela condição de quem lha oferece ou pelo montante do preço 

proposto, faça razoavelmente suspeitar de que se trata de mercadoria objecto de infracção aduaneira, quando 

ao facto não for aplicável sanção mais grave, é punido com coima de (euro) 75 a (euro) 7500. 

2 - É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 100.º 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 
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CAPÍTULO II - Contra-ordenações fiscais 
Artigo 113.º - Recusa de entrega, exibição ou apresentação de escrita e de documentos fiscalmente relevantes 

1 - Quem dolosamente recusar a entrega, a exibição ou apresentação de escrita, de contabilidade ou de 

documentos fiscalmente relevantes a funcionário competente, quando os factos não constituam fraude fiscal, 

é punido com coima de (euro) 375 a (euro) 75 000. 

2 - Quando a administração tributária deva fixar previamente prazo para a entrega, exibição ou apresentação 

de escrita, de contabilidade e de documentos fiscalmente relevantes a funcionário competente, a infracção só 

se considera consumada no termo desse prazo. 

3 - Considera-se recusada a entrega, exibição ou apresentação de escrita, de contabilidade ou de documentos 

fiscalmente relevantes quando o agente não permita o livre acesso ou a utilização pelos funcionários 

competentes dos locais sujeitos a fiscalização de agentes da administração tributária, nos termos da lei. 

4 - Para efeitos dos números anteriores, consideram-se documentos fiscalmente relevantes os livros, demais 

documentos e respectivas versões electrónicas, indispensáveis ao apuramento e fiscalização da situação 

tributária do contribuinte. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 114.º - Falta de entrega da prestação tributária 

1 - A não entrega, total ou parcial, pelo período até 90 dias, ou por período superior, desde que os factos não 

constituam crime, ao credor tributário, da prestação tributária deduzida nos termos da lei é punível com coima 

variável entre o valor da prestação em falta e o seu dobro, sem que possa ultrapassar o limite máximo 

abstractamente estabelecido. 

2 - Se a conduta prevista no número anterior for imputável a título de negligência, e ainda que o período da 

não entrega ultrapasse os 90 dias, será aplicável coima variável entre 15 % e metade do imposto em falta, 

sem que possa ultrapassar o limite máximo abstractamente estabelecido. 

3 - Para os efeitos do disposto nos números anteriores considera-se também prestação tributária a que foi 

deduzida por conta daquela, bem como aquela que, tendo sido recebida, haja obrigação legal de liquidar nos 

casos em que a lei o preveja. 

4 - As coimas previstas nos números anteriores são também aplicáveis em qualquer caso de não entrega, 

dolosa ou negligente, da prestação tributária que, embora não tenha sido deduzida, o devesse ser nos termos 

da lei. 

5 - Para efeitos contra-ordenacionais são puníveis como falta de entrega da prestação tributária: 

a) A falta de liquidação, liquidação inferior à devida ou liquidação indevida de imposto em factura ou 

documento equivalente, a falta de entrega, total ou parcial, ao credor tributário do imposto devido que tenha 

sido liquidado ou que devesse ter sido liquidado em factura ou documento equivalente, ou a sua menção, 

dedução ou rectificação sem observância dos termos legais; 

b) A falta de pedido de liquidação do imposto que deva preceder a alienação ou aquisição de bens; 

c) A falta de pedido de liquidação do imposto que deva ter lugar em prazo posterior à aquisição de bens; 

d) A alienação de quaisquer bens ou o pedido de levantamento, registo, depósito ou pagamento de valores ou 

títulos que devam ser precedidos do pagamento de impostos; 

e) A falta de liquidação, do pagamento ou da entrega nos cofres do Estado do imposto que recaia 

autonomamente sobre documentos, livros, papéis e actos; 
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f) A falta de pagamento, total ou parcial, da prestação tributária devida a título de pagamento por conta do 

imposto devido a final, incluindo as situações de pagamento especial por conta. 

6 - O pagamento do imposto por forma diferente da legalmente prevista é punível com coima de (euro) 75 a 

(euro) 2000. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 115.º - Violação de segredo fiscal 

A revelação ou aproveitamento de segredo fiscal de que se tenha conhecimento no exercício das respectivas 

funções ou por causa delas, quando devidos a negligência, é punível com coima de (euro) 75 a (euro) 1500. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 116.º - Falta ou atraso de declarações 

1 - A falta de declarações que para efeitos fiscais devem ser apresentadas a fim de que a administração 

tributária especificamente determine, avalie ou comprove a matéria colectável, bem como a respectiva 

prestação fora do prazo legal, é punível com coima de (euro) 150 a (euro) 3750. 

2 - Para efeitos deste artigo, são equiparadas às declarações referidas no número anterior as declarações que 

o contribuinte periodicamente deva efectuar para efeitos estatísticos ou similares. 

3 - O disposto no n.º 1 não é aplicável quando o sujeito passivo, no ano a que respeita a declaração de 

rendimentos, esteja abrangido por uma das situações de dispensa de declaração previstas no artigo 58.º do 

Código do IRS. 

4 - Quando a infração prevista no n.º 1 diga respeito à falta de apresentação ou apresentação fora do prazo 

legal da declaração a que se referem os n.os 2, 4, 5, 6 e 7 do artigo 63.º-A da lei geral tributária é punível com 

coima de (euro) 3000 a (euro) 165 000. 

5 — Quando a infração prevista no n.º 1 diga respeito a falta de apresentação ou apresentação fora do prazo 

legal do mapa plurianual das perdas por imparidade para risco específico de crédito a incluir no processo de 

documentação fiscal, a que se refere o artigo 130.º do Código do IRC, é punível com coima de 375 € a 22 500 

€. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 82-E/2014, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 114/2017, de 29 de Dezembro 

Lei n.º 71/2018, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 98/2019, de 04 de Setembro 

Lei n.º 119/2019, de 18 de Setembro 

 

 

Artigo 117.º - Falta ou atraso na apresentação ou exibição de documentos ou de declarações e de 

comunicações 

1 - A falta ou atraso na apresentação ou a não exibição, imediata ou no prazo que a lei ou a administração 

tributária fixarem, de declarações ou documentos comprovativos dos factos, valores ou situações constantes 
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das declarações, documentos de transporte ou outros que legalmente os possam substituir, comunicações, 

guias, registos, ainda que em formato digital, ou outros documentos e a não prestação de informações ou 

esclarecimentos que autonomamente devam ser legal ou administrativamente exigidos são puníveis com 

coima de (euro) 150 a (euro) 3 750. 

2 - A falta de apresentação, ou a apresentação fora do prazo legal, das declarações de início, alteração ou 

cessação de actividade, das declarações autónomas de cessação ou alteração dos pressupostos de benefícios 

fiscais e das declarações para inscrição em registos que a administração fiscal deva possuir de valores 

patrimoniais é punível com coima de (euro) 300 a (euro) 7500. 

3 - A falta de exibição pública dos dísticos ou outros elementos comprovativos do pagamento do imposto que 

seja exigido é punível com coima de (euro) 35 a (euro) 750. 

4 - A falta de apresentação ou apresentação fora do prazo legal das declarações ou fichas para inscrição ou 

actualização de elementos do número fiscal de contribuinte das pessoas singulares é punível com coima de 

(euro) 75 a (euro) 375. 

5 – (Revogado.) 

6 - A falta de apresentação da documentação respeitante à política adotada em matéria de preços de 

transferência, bem como a falta de apresentação, no prazo legalmente previsto, da declaração de comunicação 

da identificação da entidade declarante ou da declaração financeira e fiscal por país relativa às entidades de 

um grupo multinacional, é punível com coima de (euro) 500 a (euro) 10 000, acrescida de 5 /prct. por cada 

dia de atraso no cumprimento das presentes obrigações. 

7 - A falta de apresentação no prazo que a administração tributária fixar dos elementos referidos no n.º 9 do 

artigo 66.º do Código do IRC é punível com coima de (euro) 500 a (euro) 10 000. 

8 - A falta de apresentação ou a apresentação fora do prazo legal das declarações previstas nas alíneas b) e d) 

do n.º 7 do artigo 69.º do Código do IRC é punível com coima de (euro) 500 a (euro) 22 500. 

9 - Quando a infração prevista no n.º 1 diga respeito às comunicações exigidas nos artigos 3.º e 3.º-A do 

Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, alterado pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, e pelo 

Decreto-Lei n.º 71/2013, de 30 de maio, a mesma constitui contraordenação grave, punível com coima de 

(euro) 200 a (euro) 10 000. 

10 - A falta de apresentação ou apresentação fora do prazo legal da declaração de registo e da comunicação à 

administração tributária, da informação a que as instituições financeiras reportantes se encontram obrigadas 

a prestar por força do disposto no Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 de maio, ou no regime de comunicação 

obrigatória previsto no artigo 10.º-A do Decreto-Lei n.º 64/2016, de 11 de outubro, ambos na sua redação 

atual, no prazo que legalmente seja fixado, é punível com coima de 500 (euro) a 22 500 (euro). 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Rectif. n.º 15/2001, de 04 de Agosto 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 20/2012, de 14 de Maio 

Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 7-A/2016, de 30 de Março 

DL n.º 64/2016, de 11 de Outubro 

Lei n.º 98/2017, de 24 de Agosto 

Lei n.º 71/2018, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 17/2019, de 14 de Fevereiro 

Lei n.º 119/2019, de 18 de Setembro 
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Artigo 118.º - Falsificação, viciação e alteração de documentos fiscalmente relevantes 

1 - Quem dolosamente falsificar, viciar, ocultar, destruir ou danificar elementos fiscalmente relevantes, quando 

não deva ser punido pelo crime de fraude fiscal, é punido com coima variável entre (euro) 750 e o triplo do 

imposto que deixou de ser liquidado, até (euro) 37 500. 

2 - Quem utilizar, alterar ou viciar programas, dados ou suportes informáticos, necessários ao apuramento e 

fiscalização da situação tributária do contribuinte, com o objectivo de obter vantagens patrimoniais 

susceptíveis de causarem diminuição das receitas tributárias, é punido com coima variável entre (euro) 750 e 

o triplo do imposto que deixou de ser liquidado, até (euro) 37 500. 

3 - No caso de não haver imposto a liquidar, os limites das coimas previstas nos números anteriores são 

reduzidos a metade. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 119.º - Omissões e inexactidões nas declarações ou em outros documentos fiscalmente relevantes 

1 - As omissões ou inexatidões relativas à situação tributária que não constituam fraude fiscal nem 

contraordenação prevista no artigo anterior, praticadas nas declarações e comunicações, bem como nos 

documentos comprovativos dos factos, valores ou situações delas constantes, incluindo as praticadas nos 

livros de contabilidade e escrituração, nos documentos de transporte ou outros que legalmente os possam 

substituir, comunicações, guias, registos, ainda que em formato digital, ou noutros documentos fiscalmente 

relevantes que devam ser mantidos, apresentados ou exibidos, são puníveis com coima de (euro) 375 a (euro) 

22 500. 

2 - No caso de não haver imposto a liquidar, os limites das coimas previstas no número anterior são reduzidos 

a um quarto. 

3 - Para efeitos do n.º 1 são consideradas declarações as referidas no n.º 1 do artigo 116.º e no n.º 2 do artigo 

117.º, e são consideradas comunicações as referidas no n.º 9 do artigo 117.º 

4 - As inexactidões ou omissões praticadas nas declarações ou fichas para inscrição ou actualização de 

elementos do número fiscal de contribuinte das pessoas singulares são puníveis com coima entre (euro) 35 

e (euro) 750. 

5 - Às omissões ou inexatidões relativas à situação tributária nas declarações a que se referem os n.os 2 e 3 

do artigo 58.º-A do Código do IRS, que não constituam fraude fiscal nem contraordenação prevista no artigo 

anterior, é aplicável a coima prevista no n.º 1 do artigo 117.º 

6 - Não é aplicada a coima prevista no número anterior se estiver regularizada a falta cometida e a mesma 

revelar um diminuto grau de culpa, o que se presume quando as inexatidões se refiram ao montante de 

rendimentos comunicados por substituto tributário. 

7 - As omissões ou inexatidões relativas à declaração a que se referem os n.os 2, 4, 5, 6 e 7 do artigo 63.º-A 

da lei geral tributária são puníveis com coima prevista no n.º 4 do artigo 116.º 

8 - As omissões ou inexatidões relativas ao mapa plurianual das perdas por imparidade para risco específico 

de crédito a incluir no processo de documentação fiscal, a que se refere o artigo 130.º do Código do IRC, são 

puníveis com coima prevista no n.º 5 do artigo 116.º. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 42/2016, de 28 de Dezembro 
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Lei n.º 71/2018, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 98/2019, de 04 de Setembro 

Lei n.º 119/2019, de 18 de Setembro 

 

 

Artigo 119.º-A - Omissões ou inexactidões nos pedidos de informação vinculativa 

1 - As omissões ou inexactidões relativas aos actos, factos ou documentos relevantes para a apreciação de 

pedidos de informação vinculativa, prestadas com carácter de urgência, apresentados nos termos do artigo 

68.º da lei geral tributária, são puníveis com coima de (euro) 375 a (euro) 22 500. 

2 - Os limites previstos no número anterior são reduzidos para um quarto no caso de pedidos de informação 

vinculativa não previstos no número anterior. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 119.º-B - Incumprimento das regras de comunicação e diligência devida a aplicar pelas instituições 

financeiras 

1 - As omissões ou inexatidões nas informações comunicadas pelas instituições financeiras reportantes, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 de maio, ou do regime de comunicação obrigatória previsto no 

artigo 10.º-A do Decreto-Lei n.º 64/2016, de 11 de outubro, ambos na sua redação atual, são puníveis com 

coima de 250 (euro) a 11 250 (euro). 

2 - O incumprimento dos procedimentos de diligência devida, de registo e conservação dos documentos 

destinados a comprovar o respetivo cumprimento pelas instituições financeiras reportantes, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 de maio, ou do regime de comunicação obrigatória previsto no artigo 10.º-A 

do Decreto-Lei n.º 64/2016, de 11 de outubro, ambos na sua redação atual são puníveis com coima de 250 

(euro) a 11 250 (euro). 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 98/2017, de 24 de Agosto 

Lei n.º 17/2019, de 14 de Fevereiro 

 

 

Artigo 120.º - Inexistência de contabilidade ou de livros fiscalmente relevantes 

1 - A inexistência de contabilidade organizada ou de livros de escrituração e do modelo de exportação de 

ficheiros, obrigatórios por força da lei, bem como de registos e documentos com eles relacionados, qualquer 

que seja a respetiva natureza, é punível com coima entre (euro) 225 e (euro) 22 500. 

2 - Verificada a inexistência de escrita, independentemente do procedimento para aplicação da coima prevista 

nos números anteriores, é notificado o contribuinte para proceder à sua organização num prazo a designar, 

que não pode ser superior a 30 dias, com a cominação de que, se o não fizer, fica sujeito à coima do artigo 

113.º 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 42/2016, de 28 de Dezembro 
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Artigo 121.º - Não organização da contabilidade de harmonia com as regras de normalização contabilística e 

atrasos na sua execução 

1 - A não organização da contabilidade de harmonia com as regras de normalização contabilística, quando 

não seja punida como crime ou como contraordenação mais grave, é punível com coima de (euro) 500 a 

(euro) 10 000. 

2 - O atraso na execução da contabilidade, na escrituração de livros ou na elaboração de outros elementos de 

escrita, ou de registos, por período superior ao previsto na lei fiscal, quando não seja punida como crime ou 

como contraordenação mais grave, é punível com coima de (euro) 250 a (euro) 5 000. 

3 - A produção pelo sujeito passivo do ficheiro normalizado de exportação de dados sem observância do 

modelo de estrutura de dados legalmente previsto é punível com coima de (euro) 250 a (euro) 5 000. 

4 - Verificado o atraso, independentemente do procedimento para a aplicação da coima prevista nos números 

anteriores, o contribuinte é notificado para regularizar a escrita em prazo a designar, que não pode ser superior 

a 30 dias, com a cominação que, se não o fizer, é punido com a coima do artigo 113.º 

5 - As infrações previstas nos n.os 1, 2 e 3 constituem contraordenações graves. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 114/2017, de 29 de Dezembro 

 

 

Artigo 122.º - Falta de apresentação, antes da respectiva utilização, dos livros de escrituração 

1 - A falta de apresentação, no prazo legal e antes da respectiva utilização, de livros, registos ou outros 

documentos relacionados com a contabilidade ou exigidos na lei é punível com coima de (euro) 75 a (euro) 

750. 

2 - A mesma sanção é aplicável à não conservação, pelo prazo estabelecido na lei fiscal, dos documentos 

mencionados no número anterior. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 123.º - Violação do dever de emitir ou exigir recibos ou facturas 

1 - A não passagem de recibos ou facturas ou a sua emissão fora dos prazos legais, nos casos em que a lei o 

exija, é punível com coima de (euro) 150 a (euro) 3750. 

2 - A não exigência, nos termos da lei, de passagem ou emissão de facturas ou recibos, ou a sua não 

conservação pelo período de tempo nela previsto, é punível com coima de (euro) 75 a (euro) 2000. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 124.º - Falta de designação de representantes 

1 - A falta de designação de uma pessoa com residência, sede ou direção efetiva em território nacional para 

representar, perante a administração tributária, as entidades não residentes neste território, bem como as que, 

embora residentes, se ausentem do território nacional por período superior a seis meses, no que respeita a 
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obrigações emergentes da relação jurídico-tributária, quando obrigatória, bem como a designação que omita 

a aceitação expressa pelo representante, é punível com coima de (euro) 75 a (euro) 7 500. 

2 - O representante fiscal do não residente, quando pessoa diferente do gestor de bens ou direitos, que, 

sempre que solicitado, não obtiver ou não apresentar à administração tributária a identificação do gestor de 

bens ou direitos é punível com coima de (euro) 75 a (euro) 3750. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

DL n.º 93/2017, de 01 de Agosto 

 

 

Artigo 125.º - Pagamento indevido de rendimentos 

1 - O pagamento ou colocação à disposição dos respectivos titulares de rendimentos sujeitos a imposto, com 

cobrança mediante o sistema de retenção na fonte, sem que aqueles façam a comprovação do seu número 

fiscal de contribuinte, é punível com coima entre (euro) 35 e (euro) 750. 

2 - A falta de retenção na fonte relativa a rendimentos sujeitos a esta obrigação, quando se verifiquem os 

pressupostos legais para a sua dispensa total ou parcial mas sem que, no prazo legalmente previsto, tenha 

sido apresentada a respectiva prova, é punível com coima de (euro) 375 a (euro) 3750. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 125.º-A - Pagamento ou colocação à disposição de rendimentos ou ganhos conferidos por ou 

associados a valores mobiliários 

O pagamento ou colocação à disposição de rendimentos ou ganhos conferidos ou associados a valores 

mobiliários, quando a aquisição destes tenha sido realizada sem a intervenção das entidades referidas nos 

artigos 123.º e 124.º do Código do IRS, e previamente não tenha sido feita prova perante as entidades que 

intervenham no respectivo pagamento ou colocação à disposição da apresentação da declaração a que se 

refere o artigo 138.º do Código do IRS, é punível com coima de (euro) 375 a (euro) 37 500. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 125.º-B - Inexistência de prova da apresentação da declaração de aquisição e alienação de acções e 

outros valores mobiliários ou da intervenção de entidades relevantes 

A inexistência de prova, de que foi apresentada a declaração a que se refere o artigo 138.º do Código do IRS, 

perante as entidades referidas no n.º 3 do mesmo artigo, ou que a aquisição das acções ou valores mobiliários 

foi realizada com a intervenção das entidades referidas nos artigos 123.º e 124.º desse Código, é punível com 

coima de (euro) 375 a (euro) 37 500. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

  



REGIME GERAL DAS INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS | Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho 

89 

Artigo 126.º - Transferência para o estrangeiro de rendimentos sujeitos a tributação 

A transferência para o estrangeiro de rendimentos sujeitos a imposto, obtidos em território português por 

entidades não residentes, sem que se mostre pago ou assegurado o imposto que for devido, é punível com 

coima de (euro) 375 a (euro) 37 500. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 127.º - Impressão de documentos por tipografias não autorizadas 

1 - A impressão de documentos fiscalmente relevantes por pessoas ou entidades não autorizadas para o efeito, 

sempre que a lei o exija, bem como a sua aquisição, é punível com coima de (euro) 750 a (euro) 37 500. 

2 - O fornecimento de documentos fiscalmente relevantes por pessoas ou entidades autorizadas sem 

observância das formalidades legais, bem como a sua aquisição ou utilização, é punível com coima de (euro) 

750 a (euro) 37 500. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

 

 

Artigo 128.º - Falsidade informática 

1 - Quem criar, ceder ou transaccionar programas informáticos, concebidos com o objectivo de impedir ou 

alterar o apuramento da situação tributária do contribuinte, quando não deva ser punido como crime, é punido 

com coima variável entre (euro) 3750 e (euro) 37 500. 

2 - A falta de utilização de programas ou equipamentos informáticos de faturação certificados, nos termos do 

n.º 9 do artigo 123.º do Código do IRC, é punida com coima variável entre (euro) 1 500 e (euro) 18 750. 

3 - A transação ou a utilização de programas ou equipamentos informáticos de faturação que não observem 

os requisitos legalmente exigidos é punida com coima variável entre (euro) 1 500 e (euro) 18 750. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 75-A/2014, de 30 de Setembro 

 

 

Artigo 129.º - Violação da obrigação de possuir e movimentar contas bancárias 

1 - A falta de conta bancária nos casos legalmente previstos é punível com coima de (euro) 270 a (euro) 27 

000. 

2 - A falta de realização através de conta bancária de movimentos nos casos legalmente previstos é punível 

com coima de (euro) 180 a (euro) 4500. 

3 - A realização de transações em numerário que excedam os limites legalmente previstos é punível com 

coima de (euro) 180 a (euro) 4 500. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

Lei n.º 92/2017, de 22 de Agosto  
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CÓDIGO DE JUSTIÇA MILITAR 
Lei n.º 100/2003, de 15 de Novembro 

 

Atualizado pela Rectif. n.º 2/2004, de 03 de Janeiro. 

 

SUMÁRIO 

Aprova o novo Código de Justiça Militar e revoga a legislação existente sobre a matéria 

 

Aprova o novo Código de Justiça Militar e revoga a legislação existente sobre a matéria 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, para valer como 

lei geral da República, o seguinte: 

 

 

Artigo 1.º - Objecto 

É aprovado o Código de Justiça Militar, anexo à presente lei. 

 

Artigo 2.º - Disposições revogatórias 

1 - É revogado o Código de Justiça Militar em vigor, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 141/77, de 9 de Abril, e 

alterado pelos Decretos-Leis n.os 319-A/77, de 5 de Agosto, 177/80, de 31 de Maio, 103/81, de 12 de Maio, 

105/81, de 14 de Maio, 208/81, de 13 de Julho, 232/81, de 30 de Julho, 122/82, de 22 de Abril, e 146/82, de 

28 de Abril. 

 
Consultar o Decreto-Lei n.º 141/77, de 9 de Abril (actualizado face ao diploma em epígrafe) 

 

2 - São revogadas todas as disposições de diplomas não enumerados no número anterior que sejam 

incompatíveis com o Código de Justiça Militar aprovado pela presente lei, bem como as constantes de 

legislação especial avulsa que proíbam ou restrinjam a suspensão da execução da pena de prisão. 

3 - São revogados os artigos 237.º e 309.º a 315.º do Código Penal. 

Consultar o Decreto-Lei n.º 48/95, 15 Março (actualizado face ao diploma em epígrafe) 

4 - É ainda revogado o artigo 49.º da Lei n.º 20/95, de 13 de Julho. 

 

Artigo 3.º - Remissões 

Consideram-se efectuadas para as correspondentes disposições do Código de Justiça Militar, cujo texto se 

publica em anexo, as remissões feitas para disposições do Código de Justiça Militar aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 141/77, de 9 de Abril. 

 

Artigo 4.º - Conversão de penas 

São convertidas em penas de prisão as penas de presídio militar, de prisão militar e de prisão maior que 

estejam a ser executadas no momento da entrada em vigor da presente lei. 

 

Artigo 5.º - Liberdade condicional 

Às penas que se encontrem em execução à data da entrada em vigor do Código de Justiça Militar aplica-se o 

regime de liberdade condicional nele previsto.  
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Artigo 6.º - Aplicação da lei processual penal no tempo 

1 - As disposições processuais do Código de Justiça Militar são de aplicação imediata, sem prejuízo da 

validade dos actos realizados na vigência da lei anterior. 

2 - Da aplicação imediata da nova lei processual penal fica ressalvada qualquer limitação dos direitos de 

defesa do arguido, aplicando-se a lei anterior com as necessárias adaptações. 

3 - Fica ainda ressalvada a competência da Polícia Judiciária Militar para a investigação, sob a direcção das 

autoridades judiciárias competentes e ao abrigo das disposições aplicáveis do Código de Processo Penal e 

do Código de Justiça Militar, dos processos iniciados até ao início da vigência da presente lei. 

 

Artigo 7.º - Alteração ao Código Penal 

O artigo 308.º do Código Penal passa a ter a seguinte redacção: 

'Artigo 308.º 

Traição à Pátria 

Aquele que, por meio de usurpação ou abuso de funções de soberania: 

a) Tentar separar da Mãe-Pátria ou entregar a país estrangeiro ou submeter à soberania estrangeira todo o 

território português ou parte dele; ou 

b) Ofender ou puser em perigo a independência do País; 

é punido com pena de prisão de 10 a 20 anos.' 

 
Consultar o Decreto-Lei n.º 48/95, 15 Março (actualizado face ao diploma em epígrafe) 

 

Artigo 8.º - Alterações ao Estatuto da Polícia Judiciária Militar 

O artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 200/2001, de 13 de Julho, passa a ter a seguinte redacção: 

'Artigo 5.º 

Competência em matéria de investigação criminal 

1 - É da competência específica da Polícia Judiciária Militar a investigação dos crimes estritamente militares. 

2 - A Polícia Judiciária Militar tem ainda competência reservada para a investigação de crimes cometidos no 

interior de unidades, estabelecimentos e órgãos militares. 

3 - Os demais órgãos de polícia criminal devem comunicar de imediato à Polícia Judiciária Militar os factos 

de que tenham conhecimento relativos à preparação e execução de crimes referidos nos números anteriores, 

apenas podendo praticar, até à sua intervenção, os actos cautelares e urgentes para obstar à sua consumação 

e assegurar os meios de prova. 

4 - O disposto no n.º 2 não prejudica a competência conferida à Guarda Nacional Republicana pela Lei da 

Organização da Investigação Criminal ou pela respectiva Lei Orgânica para a investigação de crimes comuns 

cometidos no interior dos seus estabelecimentos, unidades e órgãos.' 

 
Consultar o Decreto-Lei n.º 200/2001, 13 Julho (actualizado face ao diploma em epígrafe) 

 

Artigo 9.º - Competências dos comandantes de região militar 

Quando se verificar a extinção do cargo de comandante de região militar do Exército, sucede-lhe nas 

competências que lhe são atribuídas pelo Código de Justiça Militar em vigor o comandante de Pessoal do 

Exército. 
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Artigo 10.º - Legislação complementar e conexa 

Devem ser adoptadas as providências necessárias e adequadas para que a entrada em vigor da presente lei 

seja precedida ou ocorra simultaneamente à publicação da respectiva legislação complementar, versando as 

matérias abaixo indicadas: 

a) Regime de execução da pena de prisão imposta a militares a que se refere o artigo 16.º do Código de Justiça 

Militar; 

b) Regulamentação das disposições pertinentes da Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais 

Judiciais. 

 

Artigo 11.º - Entrada em vigor 

O novo Código de Justiça Militar e a presente lei entram em vigor no dia 14 de Setembro de 2004. 

Aprovada em 18 de Setembro de 2003. 

O Presidente da Assembleia da República, João Bosco Mota Amaral. 

Promulgada em 3 de Novembro de 2003. 

Publique-se. 

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 

Referendada em 4 de Novembro de 2003. 

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso. 
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CÓDIGO DE JUSTIÇA MILITAR 

LIVRO I - Dos crimes 

TÍTULO I - Parte geral 
CAPÍTULO I - Princípios gerais 
Artigo 1.º - Âmbito de aplicação 

1 - O presente Código aplica-se aos crimes de natureza estritamente militar. 

2 - Constitui crime estritamente militar o facto lesivo dos interesses militares da defesa nacional e dos demais 

que a Constituição comete às Forças Armadas e como tal qualificado pela lei. 

 

 

Artigo 2.º - Aplicação da lei penal comum e aplicação subsidiária 

1 - As disposições do Código Penal são aplicáveis aos crimes de natureza estritamente militar em tudo o que 

não for contrariado pela presente lei. 

2 - As disposições desta lei são aplicáveis aos crimes de natureza estritamente militar puníveis por legislação 

de carácter especial, salvo disposição em contrário. 

 

 

Artigo 3.º - Aplicação no espaço 

1 - Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, as disposições deste Código são aplicáveis quer 

os crimes sejam cometidos em território nacional quer em país estrangeiro. 

2 - As disposições do presente Código só são aplicáveis a factos cometidos no estrangeiro e por estrangeiros 

desde que os respectivos agentes sejam encontrados em Portugal. 

 

 

CAPÍTULO II - Conceitos 
Artigo 4.º - Conceito de militar 

1 - Para efeito deste Código, consideram-se militares: 

a) Os oficiais, sargentos e praças dos quadros permanentes das Forças Armadas e da Guarda Nacional 

Republicana em qualquer situação; 

b) Os oficiais, sargentos e praças não pertencentes aos quadros permanentes na efectividade de serviço; 

c) Os alunos das escolas de formação de oficiais e sargentos. 

2 - Os aspirantes a oficial consideram-se como oficiais, para efeitos penais. 

 

 

Artigo 5.º - Superiores 

Para efeitos de incriminação penal, não se consideram superiores os oficiais, sargentos e praças do mesmo 

posto, salvo se forem encarregados, permanente ou incidentalmente, de comando de qualquer serviço e 

durante a execução deste. 

 

 

Artigo 6.º - Local de serviço 

1 - Considera-se 'local de serviço' qualquer instalação militar, plataforma de força militar, área ocupada por 

força militar ou onde decorram exercícios, manobras ou operações militares ou cuja defesa, protecção ou 

guarda esteja atribuída a militares ou forças militares. 
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2 - Por 'força militar' entende-se qualquer conjunto de militares organizado em unidade ou grupo de unidades, 

incluindo a respectiva plataforma ou plataformas de combate ou de apoio, tais como navios, veículos 

terrestres, aeronaves ou outras, pronto ou em preparação para o cumprimento de missões de natureza 

operacional. 

3 - Por 'instalação militar' entende-se o quartel-general, quartel, base, posto, órgão, estabelecimento, centro, 

depósito, parque, perímetro defensivo, ponto sensível ou qualquer outra área ou infra-estrutura que se destine, 

temporária ou permanentemente, a qualquer tipo de serviço ou função militar. 

4 - Os navios, veículos terrestres ou aeronaves apresados ou, a qualquer título, incorporados nas Forças 

Armadas ou noutras forças militares são considerados como plataformas militares enquanto estiverem ao seu 

serviço ou guarda. 

 

 

Artigo 7.º - Material de guerra 

Para efeito do presente Código, considera-se material de guerra: 

a) Armas de fogo portáteis e automáticas, tais como espingardas, carabinas, revólveres, pistolas, pistolas-

metralhadoras e metralhadoras, com excepção das armas de defesa, caça, precisão e recreio, salvo se 

pertencentes ou afectas às Forças Armadas ou outras forças militares; 

b) Material de artilharia, designadamente: 

i) Canhões, obuses, morteiros, peças de artilharia, armas anticarro, lança-foguetões, lança-chamas, canhões 

sem recuo; 

ii) Material militar para lançamento de fumo e gases; 

c) Munições destinadas às armas referidas nas alíneas anteriores; 

d) Bombas, torpedos, granadas, incluindo as fumígeras e as submarinas, potes de fumo, foguetes, minas, 

engenhos guiados e bombas incendiárias; 

e) Aparelhos e dispositivos para uso militar especialmente concebidos para a manutenção, activação, 

despoletagem, detonação ou detecção dos artigos constantes da alínea anterior; 

f) Material de direcção de tiro para uso militar, designadamente: 

i) Calculadores de tiro e aparelhos de pontaria em infravermelhos e outro material para pontaria nocturna; 

ii) Telémetros, indicadores de posição e altímetros; 

iii) Dispositivos de observação electrónicos e giroscópios, ópticos e acústicos; 

iv) Visores de pontaria, alças para canhão e periscópios para o material citado no presente artigo; 

g) Veículos especialmente concebidos para uso militar e em especial: 

i) Carros de combate; 

ii) Veículos de tipo militar, couraçados ou blindados, incluindo os anfíbios; 

iii) Trens blindados; 

iv) Veículos militares com meia lagarta; 

v) Veículos militares para reparação dos carros de combate; 

vi) Reboques especialmente concebidos para o transporte das munições referidas nas alíneas c) e d); 

h) Agentes tóxicos ou radioactivos, designadamente: 

i) Agentes tóxicos biológicos ou químicos e radioactivos adaptados para produzir, em caso de guerra, efeitos 

destrutivos nas pessoas, nos animais ou nas colheitas; 

ii) Material militar para a propagação, detecção e identificação das substâncias mencionadas na subalínea 

anterior; 

iii) Material de protecção contra as substâncias mencionadas na subalínea i); 

i) Pólvoras, explosivos e agentes de propulsão líquidos ou sólidos, nomeadamente: 
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i) Pólvoras e agentes de propulsão líquidos ou sólidos especialmente concebidos e fabricados para o material 

mencionado nas alíneas c), d) e na alínea anterior; 

ii) Explosivos militares; 

iii) Composições incendiárias e congelantes para uso militar; 

j) Navios de guerra de qualquer tipo e seus equipamentos especializados, tais como: 

i) Sistemas de armas e sensores; 

ii) Equipamentos especialmente concebidos para o lançamento e contramedidas de minas; 

iii) Redes submarinas; 

iv) Material de mergulho; 

l) Aeronaves militares de qualquer tipo e todos os seus equipamentos e sistemas de armas; 

m) Equipamentos para as funções militares de comando, controlo, comunicações e informações; 

n) Aparelhos de observação e registo de imagens especialmente concebidos para uso militar; 

o) Equipamentos para estudos e levantamentos hidrográficos, oceanográficos e cartográficos de interesse 

militar; 

p) Partes e peças especializadas do material constante do presente artigo, desde que tenham carácter militar; 

q) Máquinas, equipamento e ferramentas exclusivamente concebidas para o estudo, fabrico, ensaio e controlo 

das armas, munições e engenhos para uso exclusivamente militar constantes do presente artigo; 

r) Qualquer outro bem pertencente às Forças Armadas ou outras forças militares cuja falta cause comprovados 

prejuízos à operacionalidade dos meios. 

 

 

Artigo 8.º - Crimes cometidos em tempo de guerra 

São considerados crimes cometidos em tempo de guerra os perpetrados estando Portugal em estado de guerra 

declarada com país estrangeiro. 

 

 

Artigo 9.º - Equiparação a crimes cometidos em tempo de guerra 

Para efeitos de aplicação do disposto no livro I e nos capítulos I a V do livro II deste Código, consideram-se, 

com as necessárias adaptações, equivalentes a crimes cometidos em tempo de guerra os perpetrados em 

estado de sítio ou em ocasião que pressuponha a aplicação das convenções de Genebra para a protecção das 

vítimas de guerra, bem como os relacionados com o empenhamento das Forças Armadas ou de outras forças 

militares em missões de apoio à paz, no âmbito dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado 

Português. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Rectif. n.º 2/2004, de 03 de Janeiro 

 

 

Artigo 10.º - Prisioneiros de guerra e equiparados 

1 - Em tempo de guerra, os militares prisioneiros de guerra ficam sujeitos às autoridades militares portuguesas 

e são tratados, para efeitos penais, consoante o seu posto. 

2 - Para efeitos da prática de algum dos crimes previstos no capítulo VI do título II do livro I deste Código, os 

prisioneiros de guerra e os civis estrangeiros sujeitos, em tempo de guerra, às autoridades militares 

portuguesas são considerados como subordinados de qualquer militar português que os tiver prendido ou à 

ordem de quem estiverem. 
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Artigo 11.º - Crimes contra a segurança e bens de país aliado 

Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, as disposições dos artigos 68.º a 70.º e das secções 

III e IV do capítulo V do título II do livro I deste Código são aplicáveis aos factos praticados em território 

nacional e em prejuízo da segurança de país aliado ou contra os seus bens militares, havendo reciprocidade, 

ou de grupo, organização ou aliança de que Portugal faça parte. 

 

 

CAPÍTULO III - Das formas do crime e das causas de exclusão da responsabilidade criminal 

Artigo 12.º - Punição da tentativa 

A tentativa de crimes estritamente militares é punível qualquer que seja a pena aplicável ao crime consumado. 

 

 

Artigo 13.º - Perigo 

O perigo iminente de um mal igual ou maior não exclui a responsabilidade do militar que pratica o facto ilícito, 

quando este consista na violação de dever militar cuja natureza exija que suporte o perigo que lhe é inerente. 

 

 

CAPÍTULO IV - Das penas 

SECÇÃO I - Pena principal 
Artigo 14.º - Pena de prisão 

1 - O crime estritamente militar é punível com pena de prisão. 

2 - A pena de prisão tem a duração mínima de 1 mês e a duração máxima de 25 anos. 

3 - Em caso algum pode ser excedido o limite máximo referido no número anterior. 

 

 

Artigo 15.º - Execução da pena de prisão 

1 - O cumprimento da pena de prisão aplicada a militar é efectuado em estabelecimento prisional militar. 

2 - A execução da pena de prisão aplicada a militares é regulada em legislação própria, na qual são fixados 

os deveres e os direitos dos reclusos. 

 

 

Artigo 16.º - Liberdade condicional 

1 - Aos condenados na pena de prisão de duração inferior a 2 anos pode, para além do disposto no Código 

Penal, ser ainda concedida liberdade condicional, encontrando-se cumpridos 6 meses da pena, quando 

tenham praticado um acto de valor ou prestado serviços relevantes. 

2 - O condenado que for posto em liberdade condicional regressa à situação militar que tinha à data da 

condenação, sem prejuízo da pena acessória que lhe tenha sido imposta. 

3 - O serviço militar efectivo prestado durante o período de liberdade condicional é contado para todos os 

efeitos legais. 
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SECÇÃO II - Penas de substituição, penas acessórias e efeitos das penas 
Artigo 17.º - Penas de substituição 

1 - Os pressupostos e o regime da suspensão da pena de prisão são os regulados no Código Penal, devendo 

os deveres e regras de conduta aplicados a militares ser adequados à condição militar e, em especial, à 

prestação de serviço efectivo. 

2 - A pena de multa é aplicável como pena de substituição da pena de prisão nos termos e condições previstos 

no Código Penal. 

 

 

Artigo 18.º - Reserva compulsiva 

1 - A pena acessória de reserva compulsiva consiste na passagem do militar dos quadros permanentes à 

situação de reserva, desde que possua o tempo mínimo de serviço previsto no estatuto respectivo. 

2 - A reserva compulsiva tem os efeitos previstos no Estatuto dos Militares das Forças Armadas e no Estatuto 

dos Militares da Guarda Nacional Republicana para a situação de reserva. 

 

 

Artigo 19.º - Expulsão 

1 - A pena acessória de expulsão consiste na irradiação do condenado das fileiras das Forças Armadas ou de 

outras forças militares, com perda da condição militar, assim como do direito de usar medalhas militares e de 

haver recompensas, tornando-o inábil para o serviço militar. 

2 - A pena acessória de expulsão só é aplicável aos militares dos quadros permanentes ou em regime de 

contrato ou voluntariado. 

 

 

Artigo 20.º - Aplicação das penas acessórias 

1 - As penas acessórias são aplicadas na sentença condenatória e executam-se com o respectivo trânsito em 

julgado. 

2 - A pena acessória de expulsão pode ser aplicada ao militar condenado em pena de prisão superior a 8 anos: 

a) Que tiver praticado o crime com flagrante e grave abuso da função que exerce ou com manifesta e grave 

violação dos deveres que lhe são inerentes; ou 

b) Cujo crime revele ser ele incapaz ou indigno de pertencer às Forças Armadas ou a outras forças militares 

ou implique a perda de confiança necessária ao exercício da função militar. 

3 - Verificadas as condições das alíneas a) ou b) do número anterior, pode ser aplicada ao militar a pena 

acessória de reserva compulsiva, desde que tenha sido condenado em pena de prisão superior a 5 anos. 

4 - Sempre que um militar for condenado pela prática de crime estritamente militar, o tribunal comunica a 

condenação à autoridade militar de que aquele depender. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Rectif. n.º 2/2004, de 03 de Janeiro 

 

 

Artigo 21.º - Suspensão do exercício de funções militares 

1 - O militar definitivamente condenado a pena de prisão e ao qual não tenha sido aplicada pena acessória ou 

que não tenha sido disciplinarmente separado do serviço incorre na suspensão do exercício de funções 

militares, ficando na situação de inactividade temporária enquanto durar o cumprimento da pena. 

2 - O tempo em cumprimento da pena de prisão não conta como tempo de serviço militar.  



CÓDIGO DE JUSTIÇA MILITAR | Lei n.º 100/2003, de 15 de Novembro 

99 

SECÇÃO III - Medida da pena 
Artigo 22.º - Determinação da medida da pena 

Na determinação concreta da pena por crime estritamente militar, para além dos critérios previstos no Código 

Penal, o tribunal atende a todas as circunstâncias que, não fazendo parte do tipo de crime, depuserem a favor 

do agente ou contra ele, considerando, nomeadamente: 

a) O comportamento militar anterior; 

b) O tempo de serviço efectivo; 

c) Ser o crime cometido em tempo de guerra; 

d) Ser o crime cometido no exercício de funções e por causa delas; 

e) Ser o crime cometido em formatura ou em outro local de serviço onde se encontrem 10 ou mais militares 

que tenham presenciado o crime, não se compreendendo neste número os agentes do crime; 

f) Ser o agente do crime comandante ou chefe, quando o facto se relacione com o exercício das suas funções; 

g) Ser o crime cometido em presença de algum superior de graduação não inferior a sargento; 

h) A maior graduação ou antiguidade no mesmo posto, em caso de comparticipação; 

i) A persistência na prática do crime, depois de o agente haver sido pessoalmente advertido para a ilicitude 

do seu comportamento ou intimado a mudá-lo por ordem de superior hierárquico; 

j) A prestação de serviços relevantes e a prática de actos de valor; 

l) O cumprimento de ordem do superior hierárquico do agente, quando não baste para excluir a 

responsabilidade ou a culpa; 

m) Ser o crime de insubordinação provocado por abuso de autoridade, quando não baste para justificar o 

facto; 

n) Ser o crime de abuso de autoridade provocado por insubordinação, quando não baste para justificar o facto. 

 

 

Artigo 23.º - Serviços relevantes e actos de assinalado valor 

Os serviços militares relevantes em tempo de guerra e os actos de assinalado valor a todo o tempo, como tais 

qualificados no Diário da República ou quaisquer ordens de serviço, com referência individual, podem, se 

praticados depois do crime, ser considerados pelos tribunais como circunstância atenuante de natureza 

especial ou, sendo a pena abstractamente aplicável inferior a 5 anos, de dispensa de pena. 

 

 

Artigo 24.º - Reincidência 

1 - É punível como reincidente aquele que, por si ou sob qualquer forma de comparticipação, cometer um 

crime doloso estritamente militar que deva ser punido com prisão efectiva superior a 6 meses, depois de ter 

sido condenado por sentença transitada em julgado em pena de prisão efectiva superior a 6 meses por outro 

crime de idêntica natureza, se, de acordo com as circunstâncias do caso, o agente for de censurar por a 

condenação ou as condenações anteriores não lhe terem servido de suficiente advertência contra o crime. 

2 - O crime anterior por que o agente tenha sido condenado não releva para a reincidência se entre a sua 

prática e a do crime seguinte tiverem decorrido mais de 10 anos, não se computando neste prazo o tempo 

durante o qual o agente tenha cumprido medida processual, pena ou medida de segurança privativas da 

liberdade. 

3 - A reincidência entre crimes estritamente militares e crimes comuns opera nos termos previstos no Código 

Penal. 
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TÍTULO II - Parte especial 
CAPÍTULO I - Dos crimes contra a independência e a integridade nacionais 

SECÇÃO I - Traição 
Artigo 25.º - Traição à Pátria 

Aquele que, por meio de violência ou ameaça de violência: 

a) Tentar separar da Mãe-Pátria ou entregar a país estrangeiro ou submeter à soberania estrangeira todo o 

território português ou parte dele; ou 

b) Ofender ou puser em perigo a independência do País; 

é punido com pena de prisão de 15 a 25 anos. 

 

 

Artigo 26.º - Serviço militar em forças armadas inimigas 

1 - Aquele que, sendo português, tomar armas debaixo de bandeira de nação estrangeira contra Portugal é 

punido com pena de prisão de 5 a 15 anos. 

2 - Se o agente for militar e, em tempo de guerra: 

a) Combater contra a Pátria; 

b) Se alistar nas forças armadas do inimigo; 

c) Se passar para o inimigo, com a intenção de o servir; 

é punido com pena de prisão de 15 a 25 anos, no caso da alínea a), de 12 a 20 anos, no caso da alínea b), e 

de 5 a 12 anos, no caso da alínea c). 

3 - Se, antes das hostilidades ou da declaração de guerra, o agente estiver ao serviço de Estado inimigo com 

autorização do Governo Português, a pena pode ser especialmente atenuada. 

 

 

Artigo 27.º - Favorecimento do inimigo 

1 - Aquele que, sendo português, estrangeiro ou apátrida residindo ou encontrando-se em Portugal, em tempo 

de guerra, com intenção de favorecer, de ajudar a execução de operações militares inimigas ou de causar 

prejuízo à defesa militar portuguesa, tiver com o estrangeiro, directa ou indirectamente, entendimentos ou 

praticar actos com vista aos mesmos fins é punido com pena de prisão de 12 a 20 anos. 

2 - Se os actos referidos no número anterior consistirem em: 

a) Evitar entrar em combate ou entregar ao inimigo ou abandonar a força ou instalação militar sob o seu 

comando, material de guerra ou quaisquer outros meios utilizáveis em operações; 

b) Desviar da sua missão ou destino qualquer força militar que comande, pilote ou conduza; 

c) Arriar a bandeira nacional sem ordem do comandante, dando assim a entender que a força respectiva se 

rendeu; 

d) Prestar a outros militares nacionais informações erradas acerca das operações; 

o agente é punido com pena de prisão de 15 a 25 anos. 

3 - Se os fins referidos nos números anteriores não forem atingidos ou o prejuízo for pouco significativo, a 

pena pode ser especialmente atenuada. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Rectif. n.º 2/2004, de 03 de Janeiro 
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Artigo 28.º - Inteligências com o estrangeiro para provocar guerra 

1 - Aquele que tiver inteligências com governo de Estado estrangeiro, com partido, associação, instituição ou 

grupo estrangeiros ou com algum agente seu, com intenção de promover ou provocar guerra ou acção armada 

contra Portugal é punido com pena de prisão de 5 a 15 anos. 

2 - Se à conduta descrita no número anterior se não seguir o efeito nele previsto, o agente é punido com pena 

de prisão de 3 a 10 anos. 

 

 

Artigo 29.º - Prática de actos adequados a provocar guerra 

1 - Aquele que, sendo português ou estrangeiro ou apátrida residindo ou encontrando-se em Portugal, praticar 

actos não autorizados pelo Governo Português e adequados a expor o Estado Português a declaração de 

guerra ou a acção armada é punido com pena de prisão de 3 a 10 anos. 

2 - Se à conduta descrita no número anterior se não seguir o efeito nele previsto, o agente é punido com pena 

de prisão até 2 anos. 

 

 

Artigo 30.º - Inteligências com o estrangeiro para constranger o Estado Português 

1 - Aquele que tiver inteligências com governo de Estado estrangeiro, com partido, associação, instituição ou 

grupo estrangeiros ou com agente seu, com intenção de constranger o Estado Português a: 

a) Declarar a guerra; 

b) Não declarar ou não manter a neutralidade; 

c) Declarar ou manter a neutralidade; ou 

d) Sujeitar-se a ingerência de Estado estrangeiro nos negócios portugueses adequada a pôr em perigo a 

independência ou a integridade de Portugal; 

é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. 

2 - Aquele que, com a intenção referida no número anterior, publicamente fizer ou divulgar afirmações que 

sabe serem falsas ou grosseiramente deformadas é punido com pena de prisão até 5 anos. 

3 - Aquele que, directa ou indirectamente, receber ou aceitar promessa de dádiva para facilitar ilegítima 

ingerência estrangeira nos negócios portugueses, adequada a pôr em perigo a independência ou a integridade 

de Portugal, é punido com pena de prisão até 5 anos. 

4 - Se às condutas descritas nos números anteriores se não seguirem os efeitos neles previstos, a pena é 

especialmente atenuada. 

 

 

Artigo 31.º - Campanha contra o esforço de guerra 

Aquele que, sendo português, estrangeiro ou apátrida residindo ou encontrando-se em Portugal, fizer ou 

reproduzir publicamente, em tempo de guerra, afirmações que sabe serem falsas ou grosseiramente 

deformadas, com intenção de impedir ou perturbar o esforço de guerra de Portugal ou de auxiliar ou fomentar 

operações inimigas, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. 

 

 

Artigo 32.º - Serviços ilegítimos a Estados, forças ou organizações estrangeiras 

O militar que, em tempo de paz e sem autorização, se colocar ao serviço de Estado, forças ou organizações 

estrangeiras, contra os interesses da defesa nacional, é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. 
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SECÇÃO II - Violação de segredo 
Artigo 33.º - Violação de segredo de Estado 

1 - Aquele que, pondo em perigo interesses militares do Estado Português relativos à independência nacional, 

à unidade e à integridade do Estado ou à sua segurança interna e externa, transmitir, tornar público ou revelar 

a pessoa não autorizada facto ou documento, plano ou objecto, que devam, em nome daqueles interesses, 

manter-se secretos é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. 

2 - Aquele que destruir ou por qualquer modo inutilizar, subtrair ou falsificar documento, plano ou objecto 

referido no número anterior, pondo em perigo interesses no mesmo número indicados, é punido com pena 

de prisão de 2 a 8 anos. 

3 - Se o agente praticar facto descrito nos números anteriores, violando dever especificamente imposto pelo 

estatuto da sua função ou serviço ou da missão que lhe foi conferida por autoridade competente, é punido 

com pena de prisão de 3 a 10 anos. 

4 - Se o agente praticar por negligência os factos referidos nos n.os 1 e 2, tendo acesso aos objectos ou 

segredos de Estado em razão da sua função ou serviço ou da missão que lhe foi conferida por autoridade 

competente, é punido com pena de prisão até 3 anos. 

 

 

Artigo 34.º - Espionagem 

1 - Aquele que: 

a) Colaborar com governo, associação, organização ou serviço de informações estrangeiros ou com agente 

seu com intenção de praticar facto referido no artigo anterior; 

b) Se introduzir em algum ponto de interesse para as operações militares com o fim de obter informações de 

qualquer género destinadas ao inimigo; 

c) Com o mesmo fim, e seja por que forma for, procurar informações que possam afectar, no todo ou em 

parte, o êxito das operações ou a segurança de unidades, estabelecimentos, forças militares ou quaisquer 

pontos de interesse para a segurança militar como tal qualificados por lei; 

d) Recrutar, acolher ou fizer acolher agente que pratique facto referido no artigo anterior ou nas alíneas 

anteriores, conhecendo a sua qualidade, ou de qualquer modo favorecer a prática de tal facto; 

é punido com pena de prisão de 3 a 10 anos, em tempo de paz, e de 5 a 15 anos, em tempo de guerra. 

2 - Se o agente praticar facto descrito no número anterior violando dever especificamente imposto pelo 

estatuto da sua função ou serviço ou da missão que lhe foi conferida por autoridade competente, é punido 

com pena de prisão de 5 a 15 anos, em tempo de paz, e de 8 a 16 anos, em tempo de guerra. 

 

 

Artigo 35.º - Revelação de segredos 

Aquele que, sem intenção de trair, revelar a qualquer pessoa não autorizada o santo, senha, contra-senha, 

decisão ou ordem relativa ao serviço é condenado: 

a) Em tempo de guerra, na pena de 1 a 4 anos de prisão; 

b) Em tempo de paz, na pena de 1 mês a 1 ano de prisão. 

 

 

SECÇÃO III - Infidelidade no serviço militar 
Artigo 36.º - Corrupção passiva para a prática de acto ilícito 

1 - Aquele que, integrado ou ao serviço das Forças Armadas ou de outras forças militares, por si ou por 

interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, sem 

que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial ou a sua promessa, como contrapartida de acto 
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ou omissão contrários aos deveres do cargo e de que resulte um perigo para a segurança nacional, é punido 

com pena de prisão de 2 a 10 anos. 

2 - Se o agente, antes da prática do facto, voluntariamente repudiar o oferecimento ou a promessa que acertara 

ou restituir a vantagem ou, tratando-se de coisa fungível, o seu valor, é dispensado de pena. 

3 - Consideram-se ao serviço das Forças Armadas ou de outras forças militares os civis que sejam seus 

funcionários, no sentido do artigo 386.º do Código Penal, e integradas as pessoas referidas no artigo 4.º 

 

 

Artigo 37.º - Corrupção activa 

1 - Aquele que, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer a 

qualquer pessoa integrada ou ao serviço das Forças Armadas ou de outras forças militares, ou a terceiro com 

conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial que lhe não seja devida, com o fim indicado 

no artigo anterior e de que resulte perigo para a segurança nacional, é punido com pena de prisão de 1 a 6 

anos. 

2 - Se o agente dos crimes referidos no número anterior for oficial de graduação superior à do militar a quem 

procurar corromper ou exercer sobre o mesmo funções de comando ou chefia, o limite mínimo da pena 

aplicável é agravado para o dobro. 

 

 

CAPÍTULO II - Crimes contra os direitos das pessoas 

SECÇÃO I - Crimes de guerra 
Artigo 38.º - Incitamento à guerra 

Aquele que, sendo português, estrangeiro ou apátrida residindo ou encontrando-se em Portugal, pública e 

repetidamente, incitar ao ódio contra um povo, com intenção de desencadear uma guerra, é punido com pena 

de prisão de 3 meses a 6 anos. 

 

 

Artigo 39.º - Aliciamento de forças armadas ou de outras forças militares 

Aquele que intentar o recrutamento de elementos das Forças Armadas ou de outras forças militares para uma 

guerra contra Estado ou território estrangeiros, pondo em perigo a convivência pacífica entre os povos, é 

punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. 

 

 

Artigo 40.º - Prolongamento de hostilidade 

O chefe militar que, sem motivo justificado, prolongar as hostilidades depois de ter conhecimento oficial da 

paz, armistício, capitulação ou suspensão de armas ajustada com o inimigo é condenado na pena de 5 a 12 

anos de prisão. 

 

 

Artigo 41.º - Crimes de guerra contra as pessoas 

1 - Aquele que, sendo português, estrangeiro ou apátrida residindo ou encontrando-se em Portugal, ou contra 

essas pessoas, em tempo de guerra, praticar ou mandar praticar sobre a população civil, sobre feridos, 

doentes, náufragos, prisioneiros ou qualquer das pessoas especialmente indicadas no presente capítulo: 

a) Homicídio; 

b) Tortura ou tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, incluindo as experiências biológicas; 
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c) Submissão de pessoas que se encontrem sob o domínio de uma parte beligerante a mutilações físicas ou 

a qualquer tipo de experiências médicas ou científicas que não sejam motivadas por um tratamento médico, 

dentário ou hospitalar nem sejam efectuadas no interesse dessas pessoas e que causem a morte ou façam 

perigar seriamente a sua saúde; 

d) Actos que causem grande sofrimento ou ofensas à integridade física ou à saúde; 

e) Homicídio ou provocar ferimentos a um combatente que tenha deposto armas ou que, não tendo meios 

para se defender, se tenha incondicionalmente rendido ou por qualquer modo colocado fora de combate; 

f) Tomada de reféns; 

g) Pela força, ameaça de força ou outra forma de coacção ou aproveitando uma situação de coacção ou a 

incapacidade de autodeterminação da vítima: 

i) Causar a penetração, por insignificante que seja, em qualquer parte do corpo da vítima ou do agente, de 

qualquer parte do corpo do agente, da vítima, de terceiro ou de um objecto; 

ii) Constranger uma pessoa, reduzida ao estado ou à condição de escravo, a praticar actos de natureza sexual; 

iii) Constranger uma pessoa a prostituir-se; 

iv) Provocar a gravidez de uma mulher com intenção de, desse modo, modificar a composição étnica de uma 

população; 

v) Privar uma pessoa da capacidade biológica de reproduzir; 

vi) Outras formas de violência no campo sexual de gravidade comparável que constituam também uma 

violação grave das convenções de Genebra; 

h) Recrutamento ou alistamento de menores de 18 anos nas Forças Armadas nacionais ou utilização activa 

dos mesmos nas hostilidades; 

i) Constrangimento a servir nas forças armadas inimigas; ou 

j) Restrições graves, prolongadas e injustificadas da liberdade das pessoas; 

é punido com pena de prisão de 10 a 25 anos. 

2 - A pena é agravada de um quinto no seu limite mínimo quando os actos referidos no número anterior forem 

praticados sobre membros de instituição humanitária. 

 

 

Artigo 42.º - Crimes de guerra por utilização de métodos de guerra proibidos 

Aquele que, sendo português, estrangeiro ou apátrida residindo ou encontrando-se em Portugal, ou contra 

essas pessoas, em tempo de guerra: 

a) Atacar a população civil em geral ou civis que não participem directamente nas hostilidades; 

b) Atacar bens civis, ou seja, bens que não sejam objectivos militares; 

c) Atacar, por qualquer meio, aglomerados populacionais, habitações ou edifícios que não estejam defendidos 

e que não sejam objectivos militares; 

d) Lançar um ataque indiscriminado, que atinja a população civil ou bens de carácter civil, sabendo que esse 

ataque causará perdas de vidas humanas, ferimentos em pessoas civis ou danos em bens de carácter civil que 

sejam excessivos; 

e) Aproveitar a presença de civis ou de outras pessoas protegidas para evitar que determinados pontos, zonas 

ou forças militares sejam alvo de operações militares; 

f) Provocar deliberadamente a inanição da população civil como método de fazer a guerra, privando-a dos 

bens indispensáveis à sua sobrevivência, nomeadamente impedindo o envio de socorros, tal como previsto 

nas convenções de Genebra; 

g) Declarar ou ameaçar, na qualidade de oficial, que não será dado abrigo; 

h) Matar ou ferir à traição combatentes inimigos; 
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i) Lançar um ataque podendo saber que o mesmo causará prejuízos extensos, duradouros e graves no meio 

ambiente que se revelem claramente excessivos em relação à vantagem militar global concreta e directa que 

se previa; 

j) Cometer perfídia, entendida como o acto de matar, ferir ou capturar, apelando, com intenção de enganar, à 

boa fé de um adversário para lhe fazer crer que tem o direito de receber ou a obrigação de assegurar a protecção 

prevista pelas regras do direito internacional humanitário; 

é punido com pena de prisão de 10 a 25 anos. 

 

 

Artigo 43.º - Crimes de guerra por utilização de meios de guerra proibidos 

1 - Aquele que, sendo português, estrangeiro ou apátrida residindo ou encontrando-se em Portugal, ou contra 

essas pessoas, em tempo de guerra, empregar armas, projécteis, materiais e métodos de combate que, pela 

sua própria natureza, causem ferimentos supérfluos ou sofrimentos desnecessários ou que provoquem efeitos 

indiscriminados, em violação do direito internacional aplicável aos conflitos armados, é punido com pena de 

prisão de 10 a 25 anos. 

2 - O número anterior abrange designadamente a utilização de: 

a) Veneno ou armas envenenadas; 

b) Gases asfixiantes, tóxicos ou similares ou qualquer líquido, material ou dispositivo análogo; 

c) Balas que se expandem ou achatam facilmente no interior do corpo humano, tais como balas de 

revestimento duro que não cobre totalmente o interior ou possui incisões; 

d) Minas antipessoal, em violação do disposto na Convenção sobre a Proibição da Utilização, Armazenagem, 

Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre a Sua Destruição, ratificada pelo Decreto do 

Presidente da República n.º 64/99, de 28 de Janeiro, publicado no Diário da República, 1.ª série-A, n.º 23, de 

28 de Janeiro de 1999; 

e) Armas químicas, em violação do disposto na Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, 

Armazenagem e Utilização de Armas Químicas e sobre a Sua Destruição, ratificada pelo Decreto do Presidente 

da República n.º 25-C/96, de 23 de Julho, publicado no suplemento ao Diário da República, 1.ª série-A, n.º 

169, de 23 de Julho de 1996; 

f) Armas cujo efeito principal seja ferir com estilhaços não localizáveis pelos raios X no corpo humano, em 

violação do disposto no I Protocolo Adicional à Convenção sobre a Proibição ou Limitação do Uso de Certas 

Armas Convencionais Que Podem Ser Consideradas como Produzindo Efeitos Traumáticos Excessivos ou 

Ferindo Indiscriminadamente, Relativo aos Estilhaços não Localizáveis, ratificado pelo Decreto do Presidente 

da República n.º 1/97, de 13 de Janeiro, publicado no Diário da República, 1.ª série-A, n.º 10, de 13 de Janeiro 

de 1997; 

g) Armas incendiárias, em violação do disposto no III Protocolo Adicional à Convenção sobre a Proibição ou 

Limitação do Uso de Certas Armas Convencionais Que Podem Ser Consideradas como Produzindo Efeitos 

Traumáticos Excessivos ou Ferindo Indiscriminadamente, sobre a Proibição ou Limitação do Uso de Armas 

Incendiárias, ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 1/97, de 13 de Janeiro, publicado no 

Diário da República, 1.ª série-A, n.º 10, de 13 de Janeiro de 1997; 

h) Armas laser que causem a cegueira, em violação do disposto no IV Protocolo Adicional à Convenção sobre 

a Proibição ou Limitação do Uso de Certas Armas Convencionais Que Podem Ser Consideradas como 

Produzindo Efeitos Traumáticos Excessivos ou Ferindo Indiscriminadamente, sobre Armas Laser Que Causam 

a Cegueira, ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 38/2001, de 13 de Julho, publicado no 

Diário da República, 1.ª série-A, n.º 161, de 13 de Julho de 2001. 
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Artigo 44.º - Crimes de guerra por ataque a instalações ou pessoal de assistência sanitária 

1 - Aquele que, sendo português, estrangeiro ou apátrida residindo ou encontrando-se em Portugal, ou contra 

essas pessoas, em tempo de guerra, atacar intencionalmente: 

a) Edifícios, instalações e material de assistência sanitária ou qualquer veículo exclusivamente destinado ao 

transporte ou tratamento de feridos, uns e outros devidamente assinalados com os emblemas distintivos das 

convenções de Genebra ou pessoal habilitado a usar os mesmos emblemas; 

b) Edifícios, instalações ou material, unidades ou veículos que integrem missão de manutenção de paz ou de 

assistência humanitária, de acordo com a Carta das Nações Unidas, sempre que estes estejam abrangidos 

pela protecção conferida pelo direito internacional humanitário aos civis ou bens civis; 

é punido com pena de prisão de 10 a 20 anos. 

2 - A pena é agravada de um quinto no seu limite mínimo se o agente causar a morte ou lesão grave de 

qualquer pessoa. 

3 - Aquele que, em tempo de guerra, impedir qualquer das pessoas referidas no n.º 1 de exercer as suas 

funções é punido com pena de prisão de 1 mês a 3 anos. 

4 - Se em resultado da acção referida no número anterior resultar a morte ou grave lesão de pessoa não 

assistida, é aplicada a pena de prisão de 2 a 8 anos. 

 

 

Artigo 45.º - Crimes contra feridos ou prisioneiros de guerra 

1 - Aquele que, sendo português, estrangeiro ou apátrida residindo ou encontrando-se em Portugal, ou contra 

essas pessoas, em tempo de guerra e fora dos casos referidos no artigo 41.º: 

a) Empregar violência contra ferido ou prisioneiro de guerra para o despojar de objectos ou valores que não 

sejam armas ou material de uso operacional ou para qualquer outro fim ilícito; ou 

b) Subtrair fraudulentamente alguma coisa às pessoas indicadas na alínea anterior; 

é punido com pena de prisão de 4 a 10 anos, no caso da alínea a), e de 2 a 8 anos, no caso da alínea b), se 

pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. 

2 - É correspondentemente punido com as mesmas penas aquele que praticar qualquer dos factos referidos 

na alínea b) do número anterior contra as pessoas referidas no artigo 50.º 

 

 

Artigo 46.º - Crimes de guerra contra o património 

Aquele que, sendo português, estrangeiro ou apátrida residindo ou encontrando-se em Portugal, ou contra 

essas pessoas, em tempo de guerra: 

a) Subtrair, destruir ou danificar bens patrimoniais em larga escala ou de grande valor, sem necessidade 

militar e de forma ilegal e arbitrária; 

b) Atacar, destruindo ou danificando, edifícios consagrados ao culto religioso, à educação, às artes, às 

ciências ou à beneficência, monumentos culturais ou históricos, sítios arqueológicos, sempre que não se trate 

de objectivos militares; 

c) Saquear um local ou aglomerado populacional, mesmo quando tomados de assalto; 

é punido com pena de prisão de 5 a 15 anos. 

 

 

Artigo 47.º - Utilização indevida de insígnias ou emblemas distintivos 

1 - Aquele que, sendo português, estrangeiro ou apátrida residindo ou encontrando-se em Portugal, ou contra 

essas pessoas, em tempo de guerra, com perfídia, utilizar indevidamente uma bandeira de tréguas, a Bandeira 

Nacional, as insígnias militares ou o uniforme das Nações Unidas ou do inimigo, assim como os emblemas 
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distintivos das convenções de Genebra, causando deste modo a morte ou lesões graves, é punido com pena 

de prisão de 10 a 25 anos. 

2 - Se as condutas a que se refere o número anterior forem praticadas sem perfídia, é aplicada a pena de 1 a 

5 anos. 

 

 

Artigo 48.º - Responsabilidade do superior 

O superior hierárquico que, tendo, ou devendo ter, conhecimento de que um subordinado está cometendo ou 

se prepara para cometer qualquer dos crimes previstos no presente capítulo, não adopte as medidas 

necessárias e adequadas para prevenir ou reprimir a sua prática ou para a levar ao conhecimento imediato das 

autoridades competentes é punido com a pena correspondente ao crime ou crimes que vierem efectivamente 

a ser cometidos. 

 

 

Artigo 49.º - Disposições comuns 

1 - O procedimento criminal e as penas impostas pelos crimes previstos nos artigos 41.º a 44.º e 46.º a 48.º 

são imprescritíveis. 

2 - É correspondentemente aplicável aos crimes a que se refere o número anterior o disposto no artigo 246.º 

do Código Penal. 

 

 

SECÇÃO II - Crimes em aboletamento 
Artigo 50.º - Homicídio em aboletamento 

O militar que, em tempo de guerra, matar o dono da casa em que estiver aboletado ou que tenha sido 

requisitada para o serviço, ou alguma pessoa que nela habite, é punido com pena de prisão de 15 a 25 anos, 

salvo se das circunstâncias não resultar especial censurabilidade ou perversidade do agente. 

 

 

Artigo 51.º - Ofensas à integridade física em aboletamento 

1 - O militar que, em tempo de guerra, produzir ofensas no corpo ou na saúde de alguma das pessoas referidas 

no artigo anterior é punido com pena de prisão de 1 a 4 anos. 

2 - Se a ofensa for de forma a: 

a) Privar o ofendido de importante órgão ou membro ou a desfigurá-lo permanentemente; 

b) Tirar ou afectar, de maneira grave, a capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais ou de procriação 

ou a possibilidade de utilizar o corpo, os sentidos ou a linguagem; 

c) Provocar doença particularmente dolorosa ou permanente ou anomalia psíquica grave ou incurável; 

d) Provocar perigo para a vida; 

o agente é punido com pena de prisão de 5 a 12 anos. 

 

 

Artigo 52.º - Agravação pelo resultado 

1 - O militar que, em tempo de guerra, praticar as ofensas previstas no artigo anterior e vier a produzir-lhe a 

morte é punido: 

a) Com pena de prisão de 2 a 8 anos, no caso do n.º 1 do artigo anterior; 

b) Com pena de prisão de 8 a 16 anos, no caso do n.º 2 do artigo anterior. 
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2 - O militar que praticar as ofensas previstas no n.º 1 do artigo anterior e vier a produzir as ofensas previstas 

no n.º 2 do mesmo artigo é punido com pena de prisão de 2 a 6 anos. 

 

 

Artigo 53.º - Roubo ou extorsão em aboletamento 

1 - O militar que, em tempo de guerra e contra as pessoas referidas no artigo 50.º, cometer os crimes de roubo 

ou de extorsão é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos, em caso de roubo, e de 2 a 6 anos, em caso de 

extorsão. 

2 - Sendo a coisa subtraída de valor elevado, o agente é condenado na pena de 4 a 10 anos de prisão. 

3 - A pena de prisão de 5 a 15 anos é aplicada se: 

a) Qualquer dos agentes produzir perigo para a vida da vítima ou lhe infligir, ainda que por negligência, ofensa 

grave à integridade física; 

b) O valor da coisa subtraída ou extorquida for consideravelmente elevado. 

4 - Se do facto resultar a morte de outra pessoa, é aplicada a pena de prisão de 8 a 16 anos. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Rectif. n.º 2/2004, de 03 de Janeiro 

 

 

SECÇÃO III - Outros crimes 
Artigo 54.º - Ofensas a parlamentário 

O militar que produzir ofensas no corpo ou na saúde ou injuriar algum parlamentário é punido com pena de 

prisão de 2 a 8 anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. 

 

 

Artigo 55.º - Violação de salvaguarda 

O militar que violar injustificadamente a salvaguarda concedida a alguma pessoa ou lugar, depois de lhe ter 

sido dada a conhecer, é punido com pena de prisão de 1 mês a 1 ano, salvo se, por qualquer outro acto de 

violência, incorrer em pena mais grave. 

 

 

Artigo 56.º - Extorsão por temor de guerra 

1 - O militar que, aproveitando-se do temor suscitado pela guerra, exigir a outrem, em proveito próprio, 

quaisquer bens é punido com pena de prisão de 1 mês a 6 anos, se pena mais grave não for aplicável. 

2 - São correspondentemente aplicáveis os n.os 2 e 3 do artigo 53.º 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Rectif. n.º 2/2004, de 03 de Janeiro 

 

 

CAPÍTULO III - Crimes contra a missão das Forças Armadas 
Artigo 57.º - Capitulação injustificada 

O chefe militar que, em tempo de guerra, capitular, entregando ao inimigo qualquer força ou instalação militar 

sob o seu comando ou cuja defesa, protecção ou guarda lhe estejam confiadas, sem haver empregado todos 

os meios de defesa de que podia dispor e sem ter feito quanto, em tal caso, exigem a honra e o dever militares, 

é punido com pena de prisão de 15 a 25 anos.  
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Artigo 58.º - Actos de cobardia 

1 - O militar que, em tempo de guerra, na expectativa ou iminência de acção de combate ou durante a mesma, 

sem ordem ou causa legítima, para se eximir a combater: 

a) Abandonar a área de operações com força do seu comando; 

b) Abandonar força, instalação militar ou qualquer local de serviço; 

c) Fugir ou incitar os outros à fuga; 

d) Inutilizar ou abandonar víveres ou material referido no artigo 7.º que lhe estejam distribuídos ou confiados; 

ou 

e) Empregar qualquer meio ou pretexto fraudulento para conseguir aquele fim; 

é punido com pena de prisão de 12 a 20 anos, nos casos das alíneas a) a c), e de 8 a 16 anos, nos casos das 

alíneas d) e e). 

2 - O militar que, em qualquer tempo, fora das condições previstas no número anterior, para se eximir ao 

perigo, praticar algum dos actos aí previstos ou empregar qualquer meio ou pretexto fraudulento para se 

eximir ou se subtrair a algum serviço considerado perigoso que não seja o combate é punido com pena de 

prisão de 5 a 12 anos. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Rectif. n.º 2/2004, de 03 de Janeiro 

 

 

Artigo 59.º - Abandono de comando 

O comandante de força ou instalação militares que, em qualquer circunstância de perigo, abandonar o 

comando é punido: 

a) Com pena de prisão de 8 a 16 anos, em tempo de guerra e na área de operações; 

b) Com pena de prisão de 2 a 8 anos, em tempo de guerra, fora da área de operações; 

c) Com pena de prisão de 1 a 4 anos, em tempo de paz. 

 

 

Artigo 60.º - Abstenção de combate 

Em tempo de guerra, o comandante de qualquer força militar que: 

a) Sem causa justificada ou não cumprindo as determinações da respectiva ordem de operações, deixar de 

atacar o inimigo ou socorrer força ou instalação militares, nacionais ou aliadas, atacadas pelo inimigo ou 

empenhadas em combate; 

b) Injustificadamente, deixar de perseguir força inimiga, naval, terrestre ou aérea, que procure fugir-lhe; 

é punido com pena de prisão de 5 a 12 anos. 

 

 

Artigo 61.º - Abandono de pessoas ou bens 

O comandante de força militar que deva proteger, escoltar ou rebocar navio, aeronave, pessoas ou bens e os 

abandonar sem que se verifique causa de força maior é punido: 

a) Em tempo de guerra e existindo risco de ataque iminente, com pena de prisão de 12 a 20 anos; 

b) Em tempo de guerra, não existindo risco de ataque iminente, com pena de prisão de 5 a 12 anos; 

c) Em tempo de paz, com pena de prisão de 1 a 4 anos. 
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Artigo 62.º - Abandono de navio de guerra sinistrado 

Aquele que, fazendo parte da guarnição de um navio de guerra, em ocasião de sinistro, o abandonar ou se 

afastar do local do sinistro, sem motivo justificado, é punido com pena de prisão de 1 mês a 2 anos. 

 

 

Artigo 63.º - Incumprimento de deveres do comandante de navio 

1 - O comandante de navio de guerra ou de força naval que: 

a) Em tempo de guerra, tendo sido obrigado a encalhar o navio e tornando-se impossível defendê-lo, o não 

inutilizar, podendo, depois de ter salvo a guarnição; 

b) Em qualquer tempo, após sinistro no mar, abandonar o navio, havendo probabilidade de o salvar, ou que, 

considerando inevitável o naufrágio, não empregar todos os meios conducentes a salvar a guarnição; 

c) Em qualquer tempo, quando o abandono do navio se impuser como único meio de salvamento da 

guarnição, após danos ou avarias graves provocados por sinistro ou ataque inimigo, não for o último a 

abandonar o navio; 

d) Em tempo de guerra e sem motivo legítimo, deixar de perseguir navio mercante inimigo que procure fugir-

lhe; 

e) Em qualquer tempo, sem motivo legítimo, deixar de prestar socorro a navio que lho peça em ocasião de 

perigo iminente para a vida de pessoas; 

é punido com pena de prisão de 1 mês a 2 anos. 

2 - O disposto na alínea d) do número anterior é aplicável ao patrão de embarcação militar. 

3 - É aplicada a pena de prisão de 2 a 8 anos se do facto referido na alínea e) do n.º 1 resultar a perda de vidas 

humanas. 

 

 

Artigo 64.º - Incumprimento de deveres de comandante de força militar 

O comandante de força militar que, em tempo de guerra: 

a) Sem motivo legítimo, deixar de cumprir alguma ou algumas das instruções relativas à sua missão; 

b) Sendo obrigado a abandonar qualquer força ou instalação militares, bem como material referido no artigo 

7.º, não inutilizar, podendo, todo o material a seu cargo que possa ser aproveitado pelo inimigo; 

c) Separado, por motivo legítimo, de uma força ou instalação militar a que pertença, não procurar incorporar-

se novamente nela, logo que as circunstâncias lho permitam; 

é punido com pena de prisão de 1 a 4 anos, no caso da alínea a), e de 1 mês a 1 ano, nos demais casos. 

 

 

Artigo 65.º - Falta de comparência em local determinado 

1 - O militar que, em tempo de guerra, sem causa justificada, não comparecer no posto de serviço, depois de 

dado o alarme, mandado reunir ou feito qualquer outro sinal equivalente, é punido: 

a) Com pena de prisão de 2 a 8 anos, na área de operações; 

b) Com pena de prisão de 1 a 4 anos, fora da área de operações. 

2 - O militar que, em tempo de guerra, sem causa justificada, deixar de seguir viagem ou de marchar para fora 

da localidade onde se encontrar, por não ter comparecido no local e à hora que lhe tiverem sido determinados, 

é punido: 

a) Com pena de prisão de 2 a 8 anos, estando nomeado para tomar parte em operações de guerra ou dentro 

da área de operações; 

b) Com pena de prisão de 1 a 4 anos, nos demais casos. 
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CAPÍTULO IV - Crimes contra a segurança das Forças Armadas 
Artigo 66.º - Abandono de posto 

1 - O militar que, em local de serviço, no exercício de funções de segurança ou necessárias à prontidão 

operacional de força ou instalação militares, sem motivo legítimo, abandonar, temporária ou definitivamente, 

o posto, local ou área determinados para o correcto e cabal exercício das suas funções é punido: 

a) Com pena de prisão de 12 a 20 anos, em tempo de guerra e em acção de combate; 

b) Com pena de prisão de 5 a 12 anos, em tempo de guerra e na área de operações, mas fora de acção de 

combate; 

c) Com pena de prisão de 2 a 8 anos, em tempo de guerra, mas fora da área de operações; 

d) Com pena de prisão de 1 mês a 3 anos, em tempo de paz, se for a bordo de navio a navegar ou aeronave 

em voo; 

e) Com pena de prisão de 1 mês a 1 ano, em tempo de paz. 

2 - Nos casos previstos nas alíneas d) e e) do número anterior, se à conduta do agente se não seguir qualquer 

prejuízo para a segurança ou prontidão operacional, a pena pode ser especialmente atenuada. 

 

 

Artigo 67.º - Incumprimento dos deveres de serviço 

1 - O militar que, depois de nomeado ou avisado para serviço de segurança ou serviço necessário à prontidão 

operacional de força ou instalação militares, se colocar na impossibilidade, total ou parcial, de cumprir a sua 

missão, embriagando-se, ingerindo substâncias estupefacientes ou psicotrópicas, adormecendo no posto de 

serviço ou infligindo a si próprio dano físico, é punido: 

a) Com pena de prisão de 5 a 12 anos, em tempo de guerra e em acção de combate; 

b) Com pena de prisão de 2 a 8 anos, em tempo de guerra e na área de operações, mas fora de acção de 

combate; 

c) Com pena de prisão de 1 a 4 anos, em tempo de guerra, mas fora da área de operações; 

d) Com pena de prisão de 1 mês a 1 ano, em tempo de paz. 

2 - O militar que, não estando no exercício das funções previstas no número anterior, nem nomeado ou 

avisado para as mesmas, se embriagar, consumir estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, tornando-se 

inapto para o cumprimento das obrigações de serviço que normalmente lhe vierem a competir, de acordo com 

o grau de prontidão da força ou instalação a que pertença, é punido: 

a) Com pena de prisão de 1 a 4 anos, em tempo de guerra; 

b) Com pena de prisão de 1 a 6 meses, em tempo de paz. 

3 - Nos casos previstos na alínea d) do n.º 1 e na alínea b) do número anterior, se à conduta do agente se não 

seguir qualquer prejuízo para a segurança ou prontidão operacional, a pena pode ser especialmente atenuada. 

 

 

Artigo 68.º - Ofensas a sentinela 

1 - Aquele que, injustificadamente, deixe de cumprir ordem legítima dada ou transmitida, de forma inteligível, 

por sentinela, quando haja simples recusa de cumprimento da ordem, é punido: 

a) Em tempo de guerra, com pena de prisão de 1 a 4 anos; 

b) Em tempo de paz, com pena de prisão de 1 mês a 1 ano, se a sentinela fizer a correspondente cominação. 

2 - Aquele que, injustificadamente, desarmar sentinela ou a ofender, no corpo ou na saúde, é punido com 

pena de prisão de 1 a 4 anos. 

3 - É aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 51.º e no artigo 52.º. 
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Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Rectif. n.º 2/2004, de 03 de Janeiro 

 

 

Artigo 69.º - Actos que prejudiquem a circulação ou a segurança 

Aquele que, por qualquer forma, intencionalmente prejudicar exercícios ou manobras militares, a circulação 

de tropas ou de veículos transportadores de armamento ou a segurança de forças ou instalações militares, 

necessários ao cumprimento de missões legítimas, é punido: 

a) Com pena de prisão de 2 a 8 anos, em tempo de guerra; 

b) Com pena de prisão de 1 mês a 1 ano, em tempo de paz. 

 

 

Artigo 70.º - Entrada ou permanência ilegítimas 

1 - O militar inimigo que, em tempo de guerra, se introduzir no teatro de guerra, não fazendo uso de uniforme 

ou insígnias que o identifiquem como tal, é punido com pena de prisão de 5 a 12 anos. 

2 - Aquele que, não sendo militar, em tempo de guerra, sem motivo justificado, disfarçando ou dissimulando 

a sua identidade ou qualidade, se introduzir na área de operações é punido com pena de prisão de 1 a 4 anos. 

3 - Aquele que, em qualquer tempo: 

a) Sem motivo justificado, entrar ou permanecer em força ou instalação militares; 

b) Instalar ou fizer uso, em local de serviço ou em área definida como de interesse para a defesa nacional de 

equipamentos de intercepção, escuta ou análise de emissões electromagnéticas destinados à obtenção de 

informações de imagem ou de som, sem autorização competente; 

é punido com pena de prisão de 1 mês a 2 anos. 

4 - Se o crime previsto no número anterior for cometido por meio de violência ou ameaça de violência, com 

uso de arma ou por meio de arrombamento, escalamento ou chave falsa ou por três ou mais pessoas, o agente 

é punido com pena de prisão de 1 a 4 anos. 

5 - É dispensado de pena o militar inimigo cuja introdução referida no n.º 1 for feita com o propósito de servir 

ou de se pôr ao serviço das Forças Armadas portuguesas ou das suas aliadas. 

 

 

Artigo 71.º - Perda, apresamento ou danos por negligência 

1 - O comandante de força militar que, por negligência, causar a perda ou o apresamento da força sob as suas 

ordens é punido: 

a) Com pena de prisão de 2 a 8 anos, em tempo de guerra e em operações; 

b) Com pena de prisão de 1 mês a 3 anos, em tempo de guerra, mas fora do caso previsto na alínea anterior; 

c) Com pena de prisão de 1 mês a 1 ano, nos demais casos. 

2 - O comandante de força militar que, por negligência, se deixar surpreender pelo inimigo ou de cuja 

negligência resultarem danos consideráveis em plataformas ou quaisquer meios de forças próprias ou aliadas 

é punido: 

a) Em tempo de guerra, com pena de prisão de 1 a 4 anos; 

b) Em tempo de paz, com pena de prisão de 1 mês a 1 ano. 

3 - Se da negligência a que se referem os números anteriores resultarem baixas em forças próprias ou aliadas, 

o agente é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. 

4 - Com as mesmas penas é punido o oficial de quarto em navio que, por negligência, der causa aos factos 

descritos nos números anteriores. 

  



CÓDIGO DE JUSTIÇA MILITAR | Lei n.º 100/2003, de 15 de Novembro 

113 

CAPÍTULO V - Crimes contra a capacidade militar e a defesa nacional 

SECÇÃO I - Deserção 
Artigo 72.º - Deserção 

1 - Comete o crime de deserção o militar que: 

a) Se ausentar, sem licença ou autorização, do seu posto ou local de serviço e se mantenha na situação de 

ausência ilegítima por 10 dias consecutivos; 

b) Encontrando-se na situação de licença ou dispensa de qualquer natureza ou ausente por outra causa 

legítima, não se apresentar onde lhe for determinado dentro do prazo de 10 dias a contar da data fixada no 

passaporte ou guia de licença ou dispensa, ou em qualquer outra forma de intimação; 

c) Sem motivo legítimo, deixe de se apresentar no seu destino no prazo de 10 dias a contar da data indicada 

para esse fim; 

d) Fugindo à escolta que o acompanhe ou se evadir do local em que estiver preso ou detido, não se apresentar 

no prazo de 10 dias a contar da data da fuga; 

e) Estando na situação de reserva ou de reforma e tendo sido convocado ou mobilizado para a prestação do 

serviço militar efectivo, não se apresentar onde lhe for determinado dentro do prazo de 10 dias a contar da 

data fixada no aviso convocatório, no edital de chamada ou em qualquer outra forma de intimação. 

2 - Em tempo de guerra, os prazos referidos no número anterior são reduzidos a metade. 

 

 

Artigo 73.º - Execução da deserção 

1 - Os dias de ausência ilegítima necessários para que se verifique a deserção contam-se por períodos de 

vinte e quatro horas desde o momento em que se verifique a falta. 

2 - A deserção mantém-se até à captura ou apresentação do agente, perda da nacionalidade portuguesa ou 

cessação das obrigações militares. 

3 - Para efeitos do número anterior só faz cessar a execução do crime: 

a) A captura feita por causa da deserção ou seguida de comunicação às autoridades militares; 

b) A apresentação voluntária do agente a qualquer autoridade militar, policial, diplomática ou consular 

portuguesa, com o propósito de prestar o serviço militar que lhe caiba ou de regularizar a sua situação militar; 

c) A perda da nacionalidade portuguesa ou a cessação das obrigações militares. 

 

 

Artigo 74.º - Punição da deserção 

1 - O oficial que cometa o crime de deserção é punido: 

a) Em tempo de guerra, com pena de prisão de 5 a 12 anos; 

b) Em tempo de paz, com pena de prisão de 1 a 4 anos. 

2 - Os sargentos e as praças que cometam o crime de deserção são condenados: 

a) Em tempo de guerra, com pena de prisão de 2 a 8 anos; 

b) Em tempo de paz, com pena de prisão de 1 a 4 anos. 

3 - Nos casos previstos nas alíneas b) do n.os 1 e 2, se não concorrerem os elementos qualificadores previstos 

no artigo seguinte ou se a deserção não exceder o período de 20 dias, é aplicada a pena de prisão de 1 mês a 

3 anos. 

4 - O disposto no n.º 2 e no número anterior é correspondentemente aplicável aos militarizados. 

5 - Se a deserção for cometida por negligência, é aplicada a pena de prisão de 1 mês a 1 ano. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Rectif. n.º 2/2004, de 03 de Janeiro  
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Artigo 75.º - Deserção qualificada 

1 - O mínimo das penas previstas no artigo anterior é agravado de um terço quando o crime for perpetrado: 

a) Estando o militar, ao iniciar a ausência, no exercício de funções de serviço superiormente ordenadas, com 

ordem de embarque ou de marcha ou em marcha para fora do território nacional ou integrado em qualquer 

força militar em cumprimento de missão; 

b) Precedendo concertação entre dois ou mais militares; 

c) Desertando o militar para país estrangeiro. 

2 - Considera-se deserção para país estrangeiro aquela durante a qual o militar se desloca para fora do 

território nacional ou se mantém no estrangeiro. 

3 - É aplicada a pena de prisão de 12 a 20 anos ao militar que, em tempo de guerra, cometa o crime de 

deserção ausentando-se da área de operações. 

 

 

SECÇÃO II - Incumprimento de obrigações militares 
Artigo 76.º - Outras deserções 

Cometem ainda o crime de deserção: 

a) Os cidadãos que, estando na situação de reserva de disponibilidade ou de reserva de recrutamento e tendo 

sido mobilizados para a prestação do serviço militar efectivo, não se apresentarem onde lhes for determinado 

dentro do prazo de 10 dias a contar da data fixada no aviso convocatório, no edital de chamada ou em qualquer 

outra forma de intimação; 

b) Os cidadãos abrangidos pela mobilização civil que não se apresentem no local que lhes tenha sido 

determinado, nos 10 dias subsequentes à data fixada para a sua apresentação, bem como os que abandonem 

o serviço de que estavam incumbidos por efeito da mobilização civil, pelo mesmo prazo; 

c) Os trabalhadores a que se aplica o estatuto de cidadãos abrangidos pela mobilização civil, nos termos da 

lei, que abandonem o serviço de que estavam incumbidos, por 10 dias consecutivos durante a vigência da 

requisição que lhes tenha sido notificada pelo respectivo órgão de gestão, bem como os que, estando ausentes 

da empresa ou serviço requisitado, não compareçam aí nos 10 dias subsequentes ao fim do prazo que lhes 

tenha sido notificado para a sua apresentação; 

cabendo-lhes as penas do n.º 2 do artigo 74.º 

 

 

Artigo 77.º - Falta injustificada de fornecimentos 

Aquele que: 

a) Sendo abrangido pelas obrigações decorrentes de uma requisição de bens, serviços, empresas ou direitos, 

nos termos da legislação sobre mobilização e requisição no interesse da defesa nacional, não cumpra aquelas 

obrigações no prazo de 10 dias, a contar da data em que as deva realizar; 

b) Em tempo de guerra, sendo, a título diferente da requisição a que se refere a alínea anterior, encarregado 

do fornecimento de material de guerra ou quaisquer outros artigos ou substâncias para o serviço das Forças 

Armadas ou de outras forças militares faltar, sem motivo legítimo, com o mesmo fornecimento; 

é punido com as penas do n.º 2 do artigo 74.º 

 

 

Artigo 78.º - Mutilação para isenção do serviço militar 

1 - Aquele que, em tempo de guerra, para se subtrair às suas obrigações militares, se mutilar ou por qualquer 

forma se inabilitar, ainda que só parcial ou temporariamente, é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. 

2 - Aquele que, em tempo de guerra: 
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a) Fraudulentamente, praticar acto com o propósito de omitir ou alterar informação contida em ficheiros de 

dados pessoais referente a qualquer indivíduo sujeito a deveres militares ou que, com o mesmo desígnio, 

deixar de praticar acto a que juridicamente esteja obrigado; 

b) Por meio de fraude ou falsidade, se subtrair ou fizer subtrair outrem aos deveres do serviço militar ou 

conseguir resultado diferente do devido nas provas de classificação ou selecção; 

é punido com pena de prisão até 3 anos. 

3 - Aquele que, em tempo de guerra, ilicitamente, aceitar ou usar influência em vista da prossecução dos 

resultados previstos no número anterior é punido com prisão de 1 mês a 2 anos. 

 

 

SECÇÃO III - Dano de material de guerra 
Artigo 79.º - Dano em bens militares ou de interesse militar 

1 - Aquele que destruir, danificar ou inutilizar, no todo ou em parte, mesmo que temporariamente, obras 

militares ou outros bens, móveis ou imóveis, próprios, afectos ou ao serviço das Forças Armadas ou de outras 

forças militares ou ainda vias, meios ou linhas de comunicação, transmissão ou transporte, estaleiros, 

instalações portuárias, fábricas ou depósitos, uns e outros indispensáveis ao cumprimento das respectivas 

missões, é punido com pena de prisão de 3 a 10 anos. 

2 - Aquele que, com intenção de praticar actos previstos no número anterior, importar, fabricar, guardar, 

comprar, vender, ceder ou adquirir por qualquer título, distribuir, transportar, detiver ou usar arma proibida, 

engenho ou substância explosiva ou capaz de produzir explosão nuclear, radioactiva ou própria para 

fabricação de gás tóxico ou asfixiante, referidos ou não no artigo 7.º, é punido com pena de prisão de 2 a 8 

anos. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Rectif. n.º 2/2004, de 03 de Janeiro 

 

 

Artigo 80.º - Dano qualificado 

1 - Se do dano referido no artigo anterior resultar a mutilação ou lesão graves de qualquer pessoa ou prejuízo 

consideravelmente elevado, o agente é punido: 

a) Com pena de prisão de 8 a 16 anos, se o crime for cometido em tempo de guerra e na área de operações; 

b) Com pena de prisão de 5 a 12 anos, se o crime for cometido em tempo de guerra, fora dos casos previstos 

na alínea anterior; 

c) Com pena de prisão de 2 a 8 anos, se o crime for cometido em tempo de paz. 

2 - Se do dano resultar a morte, é aplicada a pena de prisão de 8 a 16 anos. 

 

 

SECÇÃO IV - Extravio, furto e roubo de material de guerra 
Artigo 81.º - Extravio de material de guerra 

O militar que, por negligência, deixar de apresentar material de guerra que lhe tenha sido confiado ou 

distribuído para o serviço é punido: 

a) Com pena de prisão de 1 a 6 anos, se o crime for cometido em tempo de guerra; 

b) Com pena de prisão de 1 mês a 3 anos, em todos os demais casos. 
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Artigo 82.º - Comércio ilícito de material de guerra 

Aquele que importar, fabricar, guardar, comprar, vender ou puser à venda, ceder ou adquirir a qualquer título, 

transportar, distribuir, detiver, usar ou trouxer consigo material de guerra, conhecendo essa qualidade e sem 

que para tal esteja autorizado, fora das condições legais ou em contrário das prescrições da autoridade 

competente, é punido com as penas previstas no artigo seguinte, conforme os casos. 

 

 

Artigo 83.º - Furto de material de guerra 

1 - Aquele que, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outrem, subtrair material de guerra é 

punido: 

a) Com pena de prisão de 2 a 8 anos, se o valor da coisa furtada for elevado; 

b) Com pena de prisão de 1 a 4 anos, se o valor da coisa furtada for diminuto. 

2 - É aplicada a pena de prisão de 4 a 10 anos quando a coisa furtada: 

a) For de valor consideravelmente elevado: 

b) For subtraída penetrando o agente em edifício ou outro local fechado, por meio de arrombamento, 

escalamento ou chaves falsas ou tendo-se ele introduzido furtivamente ou escondido com intenção de furtar. 

3 - Se a subtracção a que se referem os números anteriores tiver apenas por objecto o uso de material de 

guerra, é aplicada a pena de prisão de 1 a 3 anos. 

 

 

Artigo 84.º - Roubo de material de guerra 

1 - Aquele que, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outrem, subtrair ou constranger a que 

lhe seja entregue material de guerra, usando violência contra uma pessoa, de ameaça com perigo iminente 

para a vida ou para a integridade física ou pondo-a na impossibilidade de resistir, é condenado na pena de 2 

a 8 anos de prisão. 

2 - São correspondentemente aplicáveis os n.os 2 a 4 do artigo 53.º 

 

 

CAPÍTULO VI - Crimes contra a autoridade 

SECÇÃO I – Insubordinação - Artigo 85.º 
Homicídio de superior 

O militar que, em tempo de guerra, matar um superior no exercício das suas funções e por causa delas é 

punido com pena de prisão de 15 a 25 anos, salvo se das circunstâncias não resultar especial censurabilidade 

ou perversidade do agente. 

 

 

Artigo 86.º - Insubordinação por ofensa à integridade física 

1 - O militar que ofender o corpo ou a saúde de algum superior no exercício das suas funções e por causa 

delas é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. 

2 - Se a ofensa for de forma a: 

a) Privar o ofendido de importante órgão ou membro ou a desfigurá-lo permanentemente; 

b) Tirar ou afectar, de maneira grave, a capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais ou de procriação 

ou a possibilidade de utilizar o corpo, os sentidos ou a linguagem; 

c) Provocar doença particularmente dolorosa ou permanente ou anomalia psíquica grave ou incurável; 

d) Provocar perigo para a vida; 

o agente é punido com pena de prisão de 8 a 16 anos. 
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3 - Se a ofensa vier a produzir a morte, o agente é punido: 

a) Com pena de prisão de 5 a 12 anos, no caso do n.º 1; 

b) Com pena de prisão de 8 a 16 anos, no caso do n.º 2. 

4 - O militar que praticar as ofensas previstas no n.º 1 e vier a produzir as ofensas previstas no n.º 2 é punido 

com pena de prisão de 5 a 12 anos. 

 

 

Artigo 87.º - Insubordinação por desobediência 

1 - O militar que, sem motivo justificado, recusar ou deixar de cumprir qualquer ordem que, no uso de 

atribuições legítimas, lhe tenha sido dada por algum superior é punido: 

a) Com pena de prisão de 15 a 25 anos, em tempo de guerra, se a desobediência consistir na recusa de entrar 

em combate; 

b) Com pena de prisão de 8 a 16 anos, em tempo de guerra e na área de operações, fora do caso referido na 

alínea anterior; 

c) Com pena de prisão de 5 a 12 anos, em tempo de guerra, em ocasião a bordo de veículo, navio ou aeronave, 

que afecte a segurança dos mesmos; 

d) Com pena de prisão de 2 a 8 anos, em tempo de guerra, fora dos casos referidos na alínea anterior; 

e) Com pena de prisão de 2 a 8 anos, em tempo de paz, se for na ocasião referida na alínea c); 

f) Na pena de 1 a 4 anos de prisão, em tempo de paz e em presença de militares reunidos; 

g) Com pena de prisão de 1 mês a 1 ano, em todos os demais casos. 

2 - Quando a recusa ou incumprimento forem cometidos por dois ou mais militares a quem a ordem tenha 

sido dada, as penas são agravadas de um quarto do seu limite máximo. 

3 - Havendo recusa, seguida de cumprimento voluntário da ordem, as penas são reduzidas a metade na sua 

duração máxima e mínima. 

 

 

Artigo 88.º - Insubordinação por prisão ilegal ou rigor ilegítimo 

O militar que, fora dos casos previstos na lei, prender ou fizer prender um superior, o privar, ainda que 

parcialmente, da sua liberdade ou empregar contra o mesmo rigor ilegítimo é punido com pena de prisão de 

2 a 8 anos. 

 

 

Artigo 89.º - Insubordinação por ameaças ou outras ofensas 

1 - O militar que, sem motivo legítimo, ameaçar um superior no exercício das suas funções e por causa delas, 

em disposição de ofender, com tiro de arma de fogo, uso de explosivos ou de arma ou outro acto de violência 

física, é punido: 

a) Em tempo de guerra, com pena de prisão de 2 a 8 anos; 

b) Em tempo de paz, com pena de prisão de 1 a 4 anos. 

2 - O militar que, no exercício de funções e por causa delas ou em presença de militares reunidos, ameaçar 

ou ofender um superior no exercício das suas funções e por causa delas, por meio de palavras, escritos, 

imagens ou gestos, é punido: 

a) Com pena de prisão de 1 a 4 anos, nos casos da alínea a) do número anterior; 

b) Com pena de prisão de 1 mês a 2 anos, nos casos da alínea b) do número anterior. 

3 - O militar que, em tempo de guerra, por qualquer dos meios indicados no número anterior, incitar os 

camaradas à desconsideração para com superior é punido com pena de prisão de 1 mês a 3 anos. 
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Artigo 90.º - Insubordinação colectiva 

1 - Os militares que, em grupo de dois ou mais, armados, praticarem desmandos, tumultos ou violências, não 

obedecendo à intimação de um superior para entrar na ordem, são punidos: 

a) Em tempo de guerra e na área de operações, com pena de prisão de 8 a 16 anos os que actuarem como 

chefes ou instigadores de tais actos e com pena de prisão de 5 a 12 anos os demais participantes no crime; 

b) Em tempo de guerra, fora da área de operações, com pena de prisão de 5 a 12 anos os que actuarem como 

chefes ou instigadores e com pena de prisão de 2 a 8 anos os demais participantes; 

c) Nos casos não previstos nas alíneas anteriores, com pena de prisão de 2 a 8 anos os que actuarem como 

chefes ou instigadores e com pena de prisão de 1 mês a 2 anos os demais participantes. 

2 - Os militares que, desarmados e em grupo, praticarem os actos referidos no número anterior são punidos 

com as penas nele previstas, consoante os casos, reduzidas a metade nos seus limites mínimo e máximo. 

 

 

Artigo 91.º - Militares equiparados a superiores 

Os crimes previstos neste capítulo cometidos contra sentinelas, vigias, patrulhas, plantões, chefes de postos 

militares ou qualquer militar no exercício de funções de segurança ou vigilância em local de serviço são 

punidos como se fossem praticados contra superiores. 

 

 

SECÇÃO II - Abuso de autoridade 
Artigo 92.º - Homicídio de subordinado 

O militar que, em tempo de guerra, matar um subordinado no exercício das suas funções e por causa delas é 

punido com pena de prisão de 15 a 25 anos, salvo se das circunstâncias não resultar especial censurabilidade 

ou perversidade do agente. 

 

 

Artigo 93.º - Abuso de autoridade por ofensa à integridade física 

1 - O militar que ofender o corpo ou a saúde de algum subordinado no exercício das suas funções e por causa 

delas é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. 

2 - Se a ofensa for de forma a: 

a) Privar o ofendido de importante órgão ou membro ou a desfigurá-lo permanentemente; 

b) Tirar ou afectar, de maneira grave, a capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais ou de procriação 

ou a possibilidade de utilizar o corpo, os sentidos ou a linguagem; 

c) Provocar doença particularmente dolorosa ou permanente ou anomalia psíquica grave ou incurável; 

d) Provocar perigo para a vida; 

o agente é punido com pena de prisão de 8 a 16 anos. 

3 - Se a ofensa vier a produzir a morte, o agente é punido: 

a) Com pena de prisão de 5 a 12 anos, no caso do n.º 1; 

b) Com pena de prisão de 8 a 16 anos, no caso do n.º 2. 

4 - O militar que praticar as ofensas previstas no n.º 1 e vier a produzir as ofensas previstas no n.º 2 é punido 

com pena de prisão de 5 a 12 anos. 

 

 

Artigo 94.º - Circunstâncias dirimentes especiais 

1 - Não são ilícitos os factos previstos nos n.os 1, 2 e 4 do artigo anterior quando, em tempo de guerra, 

constituam meio necessário e adequado, uma vez esgotados todos os outros, a conseguir: 
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a) A reunião de militares em fuga ou debandada; 

b) Obstar à rebelião, sedição, insubordinação colectiva, saque ou devastação; 

c) Obter do ofendido o cumprimento de um dever ou ordem legítima, a que ele se recuse depois de 

pessoalmente intimado a fazê-lo. 

2 - Age sem culpa o superior que praticar os factos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo anterior com a finalidade 

indicada nas alíneas a) e b) do número anterior e vier a produzir o resultado previsto no n.º 3 do artigo anterior. 

3 - Não são igualmente ilícitos os factos referidos nos n.os 1 e 4 do artigo anterior se praticados a bordo, em 

ocasião de acontecimentos graves ou de manobras urgentes, de que dependa a segurança do navio ou 

aeronave e com o fim de obrigar o ofendido ao cumprimento de um dever. 

4 - O tribunal pode dispensar de pena o militar que cometer o crime previsto no n.º 1 do artigo anterior em 

acto seguido a uma agressão violenta praticada pelo ofendido contra o agente ou contra a sua autoridade. 

 

 

Artigo 95.º - Abuso de autoridade por outras ofensas 

O militar que: 

a) Por meio de palavras, ofender, em presença de militares reunidos, algum subordinado no exercício das 

suas funções e por causa delas; 

b) Por meio de ameaças ou violência impedir algum subordinado ou outra pessoa de apresentar queixa ou 

reclamação a autoridade militar; 

c) Por meio de ameaças ou violência constranger algum subordinado a praticar quaisquer actos a que não for 

obrigado pelos deveres de serviço ou da disciplina; 

é punido com pena de prisão de 1 mês a 2 anos, quando ao facto não corresponder pena mais grave. 

 

 

Artigo 96.º - Abuso de autoridade por prisão ilegal 

O militar que, fora dos casos previstos na lei, prender ou fizer prender um subordinado, o privar, ainda que 

parcialmente, da sua liberdade ou empregar contra o mesmo rigor ilegítimo é punido com pena de prisão de 

2 a 8 anos. 

 

 

Artigo 97.º - Responsabilidade do superior 

É correspondentemente aplicável aos crimes previstos no artigo 95.º e no artigo anterior o disposto no artigo 

48.º. 

 

 

Artigo 98.º - Assunção ou retenção ilegítimas de comando 

O militar que, sem ordem ou causa legítima, assumir ou retiver algum comando é punido com pena de prisão 

de 2 a 8 anos. 

 

 

Artigo 99.º - Movimento injustificado de forças militares 

O comandante que, sem motivo justificado, ordenar qualquer movimento de forças militares terrestres, navais 

ou aéreas é punido: 

a) Com pena de prisão de 4 a 10 anos, se o seu procedimento causar alarme ou perturbação da ordem pública 

ou constituir acto de hostilidade contra os órgãos de soberania, as chefias militares ou país estrangeiro; 

b) Com pena de prisão de 1 mês a 1 ano, nos demais casos.  
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Artigo 100.º - Uso ilegítimo das armas 

O militar que fizer ou autorizar os seus subordinados a fazer uso ilegítimo das armas é punido com pena de 

prisão de 1 mês a 1 ano, salvo se pena mais grave for aplicável por outra disposição legal. 

 

 

CAPÍTULO VII - Crimes contra o dever militar 
Artigo 101.º - Benefícios em caso de capitulação 

O comandante de força ou instalação militar que, em caso de capitulação ou rendição por ele ajustada, não 

seguir a sorte da força do seu comando, mas convencionar para si ou para os oficiais condições mais 

vantajosas que as dos demais militares, é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. 

 

 

Artigo 102.º - Ultraje à Bandeira Nacional ou outros símbolos 

O militar que, publicamente, por palavras, gestos ou por divulgação de escritos ou por outros meios de 

comunicação com o público, ultrajar a Bandeira, o Estandarte ou o Hino Nacionais, ou faltar ao respeito que 

lhes é devido, é punido: 

a) Em tempo de guerra, com a pena de 1 a 4 anos de prisão; 

b) Em tempo de paz, com a pena de 1 mês a 2 anos de prisão. 

 

 

Artigo 103.º - Evasão militar 

O militar que fugir à escolta que o acompanhava ou se evadir do local onde se encontrava preso ou detido é 

punido: 

a) Em tempo de guerra, com pena de prisão de 1 a 4 anos; 

b) Em tempo de paz, com pena de prisão de 1 mês a 2 anos. 

 

 

Artigo 104.º - Falta à palavra de oficial prisioneiro de guerra 

O oficial prisioneiro de guerra que, faltando à sua palavra, tornar a ser preso, armado, é punido com pena de 

prisão de 5 a 12 anos. 

 

 

CAPÍTULO VIII - Crimes contra o dever marítimo 
Artigo 105.º - Perda, encalhe ou abandono de navio 

1 - O comandante, piloto ou prático de navio mercante escoltado ou ao serviço das Forças Armadas ou de 

outras forças militares que, em tempo de guerra: 

a) Causar a perda ou o encalhe do navio; 

b) Abandonar, sem motivo legítimo, o seu posto no navio; 

é punido com pena de 2 a 8 anos de prisão. 

2 - Se a perda ou encalhe forem causados por negligência, é aplicada a pena de prisão de 1 mês a 1 ano. 

 

 

Artigo 106.º - Omissão de deveres por navio mercante 

O comandante de navio mercante que: 

a) Escoltado, abandonar o comboio ou desobedecer às ordens do seu comodoro; 

b) Não cumprir as ordens que legitimamente lhe forem dadas por navio de guerra português; 
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c) Não prestar, podendo, socorro a navio de guerra ou ao serviço das Forças Armadas ou de outras forças 

militares, português ou de nação aliada, que o pedir; 

é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos, em tempo de guerra, e de 1 mês a 2 anos, em tempo de paz. 

 

 

LIVRO II - Do processo 
CAPÍTULO I - Disposição preliminar 
Artigo 107.º - Aplicação do Código de Processo Penal 

As disposições do Código de Processo Penal são aplicáveis, salvo disposição legal em contrário, aos 

processos de natureza penal militar regulados neste Código e em legislação militar avulsa. 

 

 

CAPÍTULO II - Dos tribunais 
Artigo 108.º - Disposições aplicáveis 

A competência material, funcional e territorial dos tribunais em matéria penal militar é regulada pelas 

disposições deste Código, e subsidiariamente pelas do Código de Processo Penal e das leis de organização 

judiciária. 

 

 

Artigo 109.º - Competência material e funcional 

Compete, respectivamente: 

a) Às secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça julgar os processos por crimes estritamente militares 

cometidos por oficiais generais, seja qual for a sua situação; 

b) Às secções criminais das Relações de Lisboa e do Porto julgar os processos por crimes estritamente 

militares cometidos por oficiais de patente idêntica à dos juízes militares de 1.ª instância, seja qual for a sua 

situação; 

c) A umas e outras praticar, nos termos da lei de processo, os actos jurisdicionais relativos ao inquérito, dirigir 

a instrução, presidir ao debate instrutório e proferir despacho de pronúncia ou não pronúncia nos processos 

referidos nas alíneas anteriores. 

 

 

Artigo 110.º - Competência territorial 

1 - Têm competência para conhecer de crimes cometidos: 

a) Nos distritos judiciais de Évora e Lisboa, o Tribunal da Relação de Lisboa e as 1.ª e 2.ª Varas Criminais da 

Comarca de Lisboa; 

b) Nos distritos judiciais de Coimbra e do Porto, o Tribunal da Relação do Porto e a 1.ª Vara Criminal da 

Comarca do Porto. 

2 - Os tribunais a que se refere a alínea a) do número anterior são ainda competentes para conhecer de crimes 

cometidos fora do território nacional. 

 

 

Artigo 111.º - Competência do tribunal colectivo 

Os processos por crimes estritamente militares são da competência do tribunal colectivo. 
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Artigo 112.º - Competência para a instrução criminal militar 

1 - As secções de instrução criminal militar dos Tribunais de Instrução Criminal de Lisboa e do Porto têm 

competência territorial, respectivamente, nas áreas indicadas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 110.º 

2 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 110.º 

 

 

Artigo 113.º - Competência por conexão 

A conexão não opera entre processos que sejam e processos que não sejam de natureza estritamente militar. 

 

 

Artigo 114.º - Concurso de crimes 

1 - Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 78.º do Código Penal, tratando-se de concurso de crimes 

de natureza estritamente militar, é competente o tribunal da última condenação. 

2 - Se o concurso for entre crimes comuns e crimes estritamente militares, é material e territorialmente 

competente o tribunal da última condenação por crime comum. 

3 - É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 472.º do Código de Processo Penal. 

 

 

Artigo 115.º - Conferência nos processos por crime estritamente militar 

1 - Na conferência das secções criminais em que se decida processo por crime estritamente militar intervêm 

o presidente da secção, o relator e dois juízes adjuntos, sendo um deles juiz militar. 

2 - A intervenção do juiz militar é feita por escala, salvo nos processos por crimes directamente relacionados 

com um dos ramos das Forças Armadas ou com a GNR, caso em que o juiz militar é o oriundo desse ramo. 

3 - Nas faltas, impedimentos, recusas ou escusas do juiz militar referido no número anterior, a respectiva 

substituição faz-se por sorteio. 

 

 

Artigo 116.º - Composição do tribunal em audiência 

1 - Fora dos casos especialmente previstos na lei, a audiência de julgamento de crime estritamente militar é 

efectuada: 

a) No Supremo Tribunal de Justiça, pelo presidente da secção, pelo relator e por três juízes adjuntos, sendo 

sempre dois juízes militares; 

b) Nos Tribunais da Relação de Lisboa e do Porto, pelo presidente da secção, pelo relator e por dois juízes 

adjuntos, sendo um deles juiz militar; 

c) Nas varas criminais das comarcas de Lisboa e do Porto, pelo presidente e por dois adjuntos, sendo um 

deles juiz militar. 

2 - A intervenção dos juízes militares no julgamento efectua-se nos termos do artigo anterior. 

 

 

Artigo 117.º - Impedimentos, recusas e escusas 

Além dos casos previstos no Código de Processo Penal, nenhum juiz militar pode exercer a sua função num 

processo penal: 

a) Quando for ofendido pelo crime; 

b) Quando à data em que o crime foi cometido ou o processo iniciado se encontrava sob as ordens imediatas 

do arguido ou fosse seu superior hierárquico imediato. 
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CAPÍTULO III - Da Polícia Judiciária Militar 
Artigo 118.º - Da Polícia Judiciária Militar 

1 - A Polícia Judiciária Militar é o órgão de polícia criminal com competência específica nos processos por 

crimes estritamente militares, competindo-lhe as funções que pelo Código de Processo Penal são atribuídas 

aos órgãos de polícia criminal e actuando, no processo, sob a direcção das autoridades judiciárias e na sua 

dependência funcional. 

2 - A Polícia Judiciária Militar tem ainda a competência reservada que lhe é atribuída pela respectiva lei 

orgânica. 

 

 

CAPÍTULO IV - Dos actos processuais e das medidas de coacção 
Artigo 119.º - Do tempo dos actos 

1 - Nos processos por crimes estritamente militares, é aplicável à prática de actos processuais o disposto no 

n.º 2 do artigo 103.º do Código de Processo Penal, correndo em férias os prazos relativos aos mesmos 

processos. 

2 - Nos processos a que se refere o número anterior, os autos são lavrados e os mandados passados 

imediatamente e com preferência sobre qualquer serviço. 

3 - O disposto nos números anteriores não prejudica o carácter urgente de processos por crimes comuns 

quando nestes houver arguidos detidos ou presos. 

 

 

Artigo 120.º - Notificações 

1 - As notificações aos militares na efectividade de serviço nas Forças Armadas e outras forças militares para 

comparecerem perante os tribunais, o Ministério Público, a Polícia Judiciária Militar ou para a prática de 

qualquer acto processual são feitas nos termos do Código de Processo Penal, com as especialidades previstas 

nos números seguintes. 

2 - As notificações são requisitadas ao comandante, director ou chefe da unidade, estabelecimento ou órgão 

em que o militar notificando preste serviço e efectuadas na pessoa do notificando por aquele ou por quem o 

substitua ou ainda por militar de maior graduação ou antiguidade para o efeito designado; não se 

conseguindo, é lavrado auto da ocorrência e remetido à entidade que emitiu a notificação, com exposição 

fundamentada das diligências efectuadas e dos motivos que as frustraram. 

3 - A comparência do notificado não carece de autorização do superior hierárquico; quando, porém, seja 

realizada de forma diferente da referida no número anterior, deve o notificado informar imediatamente da 

notificação o seu superior e apresentar-lhe documento comprovativo da comparência. 

 

 

Artigo 121.º - Obrigação de apresentação periódica 

Os militares na efectividade de serviço cumprem a obrigação de apresentação periódica que lhes tenha sido 

imposta apresentando-se ao comandante, director ou chefe da unidade, estabelecimento ou órgão em que 

prestem serviço, cabendo a este último manter informados os competentes órgãos de polícia criminal ou 

autoridades judiciárias. 
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CAPÍTULO V - Do procedimento 
Artigo 122.º - Dever de participação 

O militar que, no exercício de funções e por causa delas, tomar conhecimento de crime estritamente militar 

tem o dever de o participar à autoridade competente. 

 

 

Artigo 123.º - Auto de notícia 

O oficial que presenciar qualquer crime de natureza estritamente militar levanta ou manda levantar auto de 

notícia. 

 

 

Artigo 124.º - Detenção e prisão preventiva 

1 - Em caso de flagrante delito por crime estritamente militar qualquer oficial procede à detenção. 

2 - Fora de flagrante delito, a detenção de militares na efectividade de serviço deve ser requisitada ao 

comandante, director ou chefe da unidade, estabelecimento ou órgão em que o militar preste serviço pelas 

autoridades judiciárias ou de polícia criminal competentes, nos termos do Código de Processo Penal. 

3 - Os militares detidos ou presos preventivamente mantêm-se em prisão à ordem do tribunal ou autoridade 

competente, nos termos do Código de Processo Penal. 

 

 

Artigo 125.º - Competência para o inquérito 

É competente para a realização do inquérito o Ministério Público que exercer funções no tribunal competente 

para a instrução. 

 

 

Artigo 126.º - Suspensão do processo 

Os processos por crimes estritamente militares não estão sujeitos a suspensão mediante imposição ao arguido 

de injunções e regras de conduta, ainda que o crime seja punível com pena inferior a 5 anos ou com sanção 

diferente da prisão. 

 

 

Artigo 127.º - Assessoria militar 

Na promoção do processo por crime estritamente militar o Ministério Público é assessorado por oficiais das 

Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana. 

 

 

CAPÍTULO VI - Da justiça militar em tempo de guerra 

SECÇÃO I - Organização judiciária militar em tempo de guerra 
Artigo 128.º - Tribunais militares 

1 - Durante a vigência do estado de guerra são constituídos tribunais militares ordinários, com competência 

para o julgamento de crimes de natureza estritamente militar. 

2 - Podem ainda ser constituídos tribunais militares extraordinários, com a mesma competência. 

3 - Os tribunais militares a que se refere o n.º 1 são o Supremo Tribunal Militar, os tribunais militares de 2.ª 

instância e os tribunais militares de 1.ª instância. 
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4 - Cessada a vigência do estado de guerra, os tribunais referidos nos números anteriores mantêm-se em 

funções até decisão final dos processos pendentes. 

 

 

Artigo 129.º - Prevalência do serviço de carácter operacional 

Salvo quanto aos juízes dos tribunais militares ordinários, o serviço de justiça, em tempo de guerra, não 

prevalece sobre o de carácter operacional, nem dispensa os militares do cumprimento dos deveres inerentes 

às funções que cumulativamente exercerem. 

 

 

Artigo 130.º - Composição dos tribunais militares ordinários 

1 - O Supremo Tribunal Militar é composto pelos juízes militares do Supremo Tribunal de Justiça e por um 

juiz auditor, conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. 

2 - Os Tribunais Militares de 2.ª Instância de Lisboa e do Porto são compostos por três juízes militares e por 

um juiz auditor, oriundos, respectivamente, dos quadros de juízes dos Tribunais da Relação de Lisboa e do 

Porto. 

3 - Os Tribunais Militares de 1.ª Instância de Lisboa e do Porto são compostos por três juízes militares e por 

um juiz auditor, oriundos, respectivamente, dos quadros das varas criminais de Lisboa e do Porto. 

4 - O presidente dos tribunais militares ordinários é o juiz militar mais antigo. 

5 - Os juízes auditores dos tribunais militares ordinários exercem as funções de relator do processo e são 

nomeados pelo Conselho Superior da Magistratura. 

 

 

Artigo 131.º - Tribunais militares extraordinários 

1 - Quando motivos ponderosos da justiça militar, devidamente fundamentados, o imponham, podem ser 

criados, junto dos comandos de forças ou instalações militares existentes fora do território ou das águas 

nacionais, tribunais militares extraordinários. 

2 - Os tribunais militares extraordinários não têm constituição permanente e são dissolvidos logo que 

decidirem os processos para que foram convocados. 

3 - A nomeação e a convocação dos membros dos tribunais militares extraordinários são feitas por ordem do 

Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, sob proposta do comandante da força ou instalação 

militares a que se refere o n.º 1. 

 

 

Artigo 132.º - Composição dos tribunais militares extraordinários 

1 - Os tribunais militares extraordinários são compostos por: 

a) Um presidente e três vogais militares; 

b) Um auditor, que será juiz do tribunal, militar ou civil, mais próximo ou, não o havendo, qualquer indivíduo, 

militar ou civil, licenciado em Direito. 

2 - O presidente e os vogais são militares mais graduados ou mais antigos do que o arguido, presidindo o de 

maior posto entre eles. 

3 - Não sendo possível constituir o tribunal militar extraordinário por falta de oficiais com o posto, graduação 

ou antiguidade exigidos por lei, ou do auditor, ou de qualquer outro requisito previsto na presente secção, é 

competente para julgar o feito o tribunal militar ordinário. 
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Artigo 133.º - Ministério Público 

1 - Nos tribunais militares ordinários a promoção do processo cabe a magistrados do Ministério Público 

nomeados pelo respectivo Conselho Superior. 

2 - Nos tribunais militares extraordinários e para cada processo é nomeado um oficial mais graduado ou mais 

antigo do que o arguido, de preferência licenciado em Direito, para desempenhar as funções de Ministério 

Público. 

3 - As funções de secretário podem ser desempenhadas por qualquer oficial de menor graduação ou 

antiguidade que o oficial a que se refere o número anterior. 

 

 

Artigo 134.º - Defensor 

A defesa é exercida: 

a) Nos tribunais militares ordinários, por advogado; 

b) Nos tribunais militares extraordinários, por advogado ou, na impossibilidade, por licenciado em Direito. 

 

 

Artigo 135.º - Competência dos tribunais militares 

1 - O Supremo Tribunal Militar, os tribunais militares de 2.ª instância e os tribunais militares de 1.ª instância 

têm a competência prevista na lei para o Supremo Tribunal de Justiça, os Tribunais da Relação de Lisboa e 

do Porto e varas criminais de Lisboa e do Porto relativa aos processos por crimes de natureza estritamente 

militar, respectivamente. 

2 - Os tribunais militares extraordinários têm a competência dos tribunais militares de 1.ª instância. 

 

 

SECÇÃO II - Do processo nos tribunais militares 
Artigo 136.º - Princípios gerais 

As disposições processuais estabelecidas para o processo em tempo de paz são observadas pelos tribunais 

militares em tempo de guerra, com as necessárias adaptações, salvas as modificações do artigo seguinte. 

 

 

Artigo 137.º - Especialidades do processo nos tribunais militares extraordinários 

1 - Nos tribunais militares extraordinários não há fase de instrução. 

2 - Sem prejuízo do disposto para os tribunais militares extraordinários, todos os prazos processuais são 

reduzidos a metade. 

3 - Nos crimes cometidos na área de operações, o comandante militar competente, quando os imperiosos 

interesses da disciplina ou da segurança das Forças Armadas, devidamente fundamentados, o exijam, pode 

determinar que o arguido seja preso e julgado pelo respectivo tribunal militar extraordinário, sem dependência 

da fase do inquérito. 

4 - No caso previsto no número anterior, a proposta para a constituição do tribunal serve de base ao processo 

e deve conter tudo o que se acha prescrito para a acusação. 

5 - A acusação é entregue ao acusado quarenta e oito horas, pelo menos, antes da data determinada para a 

reunião do tribunal e a contestação da acusação apresentada por escrito ou oralmente no início da audiência. 

6 - Nos crimes previstos nos capítulos III e VII do título II do livro I serve de base ao processo o parecer de 

um conselho de investigação, extraordinariamente nomeado e composto por três oficiais, mais graduados ou 

antigos do que o arguido. 
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7 - As decisões do tribunal militar extraordinário são lidas aos arguidos, indicando-se-lhes o prazo de 

quarenta e oito horas para apresentar o requerimento de recurso, sendo a respectiva motivação apresentada, 

no prazo de sete dias, no tribunal recorrido. 

8 - Nestes processos não são admitidas deprecadas e todos os actos da audiência são documentados na acta, 

podendo ser usados quaisquer meios idóneos para assegurar a sua reprodução integral. 

9 - Em caso de recurso compete ao comandante militar determinar a situação em que o arguido aguarda a 

decisão, nomeadamente no que respeita ao serviço a prestar na pendência do recurso. 
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CÓDIGO DA EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS PRIVATIVAS DA LIBERDADE 
Lei n.º 115/2009, de 12 de Outubro 

 

Atualizado de acordo com a Lei n.º 33/2010, de 02 de Setembro, Lei n.º 40/2010, de 03 de Setembro, Lei n.º 

21/2013, de 21 de Fevereiro, Lei n.º 94/2017, de 23 de Agosto e Lei n.º 27/2019, de 28 de Março. 

 

SUMÁRIO 

Aprova o CÓDIGO DA EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS PRIVATIVAS DA LIBERDADE 

 

Lei n.º 115/2009 

de 12 de Outubro 

Aprova o Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte: 

 

Artigo 1.º - Objecto 

É aprovado o Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade, publicado em anexo à 

presente lei e que dela faz parte integrante. 

 

 

Artigo 2.º - Regime de permanência na habitação 

(Revogado pela Lei n.º 33/2010, de 2/9.) 

 

 

Artigo 3.º - Alteração ao Livro X do Código de Processo Penal 

Os artigos 470.º, 477.º, 494.º, 504.º e 506.º do Código de Processo Penal passam a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 470.º 

[...] 

1 - A execução corre nos próprios autos perante o presidente do tribunal de 1.ª instância em que o processo 

tiver corrido, sem prejuízo do disposto no artigo 138.º do Código da Execução das Penas e Medidas Privativas 

da Liberdade. 

2 - ... 

Artigo 477.º 

[...] 

1 - ... 

2 - O Ministério Público indica as datas calculadas para o termo da pena e, nos casos de admissibilidade de 

liberdade condicional, para os efeitos previstos nos artigos 61.º e 62.º e no n.º 1 do artigo 90.º do Código 

Penal. 

3 - ... 

4 - O cômputo previsto nos n.os 2 e 3 é homologado pelo juiz e comunicado ao condenado e ao seu advogado. 

5 - ... 

Artigo 494.º 

[...] 

1 - ... 

2 - ... 
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3 - Quando a decisão não contiver o plano de reinserção social ou este deva ser completado, os serviços de 

reinserção social procedem à sua elaboração ou reelaboração, ouvido o condenado, no prazo de 30 dias, e 

submetem-no à homologação do tribunal. 

Artigo 504.º 

Reexame do internamento 

1 - Havendo lugar ao reexame previsto no artigo 96.º do Código Penal, o tribunal ordena: 

a) A realização de perícia psiquiátrica ou sobre a personalidade, devendo o respectivo relatório ser-lhe 

apresentado dentro de 30 dias; 

b) Oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público, do internado ou do defensor, as diligências que 

se afigurem com interesse para a decisão. 

2 - Se, na sequência da apreciação da perícia psiquiátrica, se concluir que há condições favoráveis, o 

magistrado pode solicitar relatório social contendo análise do enquadramento familiar, social e profissional 

do recluso. 

3 - O reexame tem lugar com audição do Ministério Público, do defensor e do condenado, só podendo a 

presença deste ser dispensada se o seu estado de saúde tornar a audição inútil ou inviável. 

Artigo 506.º 

[...] 

É correspondentemente aplicável à medida de internamento o disposto no artigo 479.º» 

Artigo 4.º 

Aditamento ao livro x do Código de Processo Penal 

É aditado o artigo 491.º-A ao Código de Processo Penal: 

«Artigo 491.º-A 

Pagamento da multa a outras entidades 

1 - Sempre que, no momento da detenção para cumprimento da prisão subsidiária, o condenado pretenda 

pagar a multa, mas não possa, sem grave inconveniente, efectuar o pagamento no tribunal, pode realizá-lo à 

entidade policial, contra entrega de recibo, aposto no triplicado do mandado. 

2 - Fora do caso previsto no número anterior ou quando o tribunal se encontre encerrado, o pagamento da 

multa pode ainda ser efectuado, contra recibo, junto do estabelecimento prisional onde se encontre o 

condenado. 

3 - Para o efeito previsto nos números anteriores, os mandados devem conter a indicação do montante da 

multa, bem como da importância a descontar por cada dia ou fracção em que o arguido esteve detido. 

4 - Nos 10 dias imediatos, a entidade policial ou o estabelecimento prisional remetem ou entregam a quantia 

recebida ao tribunal da condenação.» 

Artigo 5.º 

Alteração à Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro 

Os artigos 91.º e 92.º da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro, passam a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 91.º 

Competência 

1 - Após o trânsito em julgado da sentença que determinou a aplicação de pena ou medida privativa da 

liberdade, compete ao tribunal de execução das penas acompanhar e fiscalizar a respectiva execução e decidir 

da sua modificação, substituição e extinção, sem prejuízo do disposto no artigo 371.º-A do Código de 

Processo Penal. 

2 - Compete ainda ao tribunal de execução das penas acompanhar e fiscalizar a execução da prisão e do 

internamento preventivos, devendo as respectivas decisões ser comunicadas ao tribunal à ordem do qual o 

arguido cumpre a medida de coacção. 
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3 - Sem prejuízo de outras disposições legais, compete aos tribunais de execução das penas, em razão da 

matéria: 

a) Homologar os planos individuais de readaptação, bem como os planos terapêuticos e de reabilitação de 

inimputável e de imputável portador de anomalia psíquica internado em estabelecimento destinado a 

inimputáveis, e as respectivas alterações; 

b) Conceder e revogar licenças de saída jurisdicionais; 

c) Conceder e revogar a liberdade condicional, a adaptação à liberdade condicional e a liberdade para prova; 

d) Homologar a decisão do director-geral dos Serviços Prisionais de colocação do recluso em regime aberto 

no exterior, antes da respectiva execução; 

e) [Anterior alínea d).] 

f) [Anterior alínea e).] 

g) [Anterior alínea f).] 

h) [Anterior alínea g).] 

i) [Anterior alínea h).] 

j) [Anterior alínea i).] 

l) [Anterior alínea j).] 

m) [Anterior alínea l).] 

n) [Anterior alínea m).] 

o) [Anterior alínea n).] 

p) [Anterior alínea o).] 

q) [Anterior alínea p).] 

r) [Anterior alínea q).] 

s) [Anterior alínea r).] 

t) [Anterior alínea s).] 

u) [Anterior alínea t).] 

v) [Anterior alínea u).] 

x) [Anterior alínea v).] 

z) [Anterior alínea x).] 

aa) [Anterior alínea z).] 

 

Artigo 92.º 

[...] 

.................................................., 

Artigo 6.º 

Alteração à Lei n.º 144/99, de 31 de Agosto 

O artigo 118.º da Lei n.º 144/99, de 31 de Agosto, passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 118.º 

[...] 

1 - Compete ao Ministério Público junto do tribunal de execução das penas competente, por sua iniciativa ou 

a requerimento da pessoa interessada, dar seguimento ao pedido de transferência. 

2 - ... 

3 - ... 

4 - ... 

5 - ...» 

Artigo 7.º 

Alteração à Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto 
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Os artigos 124.º e 125.º da Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto, passam a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 124.º 

Competência 

1 - Após o trânsito em julgado da sentença que determinou a aplicação de pena ou medida privativa da 

liberdade, compete ao tribunal de execução das penas acompanhar e fiscalizar a respectiva execução e decidir 

da sua modificação, substituição e extinção, sem prejuízo do disposto no artigo 371.º-A do Código de 

Processo Penal. 

2 - Compete ainda ao tribunal de execução das penas acompanhar e fiscalizar a execução da prisão e do 

internamento preventivos, devendo as respectivas decisões ser comunicadas ao tribunal à ordem do qual o 

arguido cumpre a medida de coacção. 

3 - Sem prejuízo de outras disposições legais, compete aos tribunais de execução das penas, em razão da 

matéria: 

a) Homologar os planos individuais de readaptação, bem como os planos terapêuticos e de reabilitação de 

inimputável e de imputável portador de anomalia psíquica internado em estabelecimento destinado a 

inimputáveis, e as respectivas alterações; 

b) Conceder e revogar licenças de saída jurisdicionais; 

c) Conceder e revogar a liberdade condicional, a adaptação à liberdade condicional e a liberdade para prova; 

d) Determinar a execução da pena acessória de expulsão, declarando extinta a pena de prisão, e determinar a 

execução antecipada da pena acessória de expulsão; 

e) Convocar o conselho técnico sempre que o entenda necessário ou quando a lei o preveja; 

f) Decidir processos de impugnação de decisões dos serviços prisionais; 

g) Definir o destino a dar à correspondência retida; 

h) Declarar perdidos e dar destino aos objectos ou valores apreendidos aos reclusos; 

i) Decidir sobre a modificação da execução da pena de prisão relativamente a reclusos portadores de doença 

grave, evolutiva e irreversível ou de deficiência grave e permanente ou de idade avançada; 

j) Ordenar o cumprimento da prisão em regime contínuo em caso de faltas de entrada no estabelecimento 

prisional não consideradas justificadas por parte do condenado em prisão por dias livres ou em regime de 

semidetenção; 

l) Rever e prorrogar a medida de segurança de internamento de inimputáveis; 

m) Decidir sobre a prestação de trabalho a favor da comunidade e sobre a sua revogação, nos casos de 

execução sucessiva de medida de segurança e de pena privativas da liberdade; 

n) Determinar o internamento ou a suspensão da execução da pena de prisão em virtude de anomalia psíquica 

sobrevinda ao agente durante a execução da pena de prisão e proceder à sua revisão; 

o) Determinar o cumprimento do resto da pena ou a continuação do internamento pelo mesmo tempo, no caso 

de revogação da prestação de trabalho a favor da comunidade ou da liberdade condicional de indivíduo sujeito 

a execução sucessiva de medida de segurança e de pena privativas da liberdade; 

p) Declarar a caducidade das alterações ao regime normal de execução da pena, em caso de simulação de 

anomalia psíquica; 

q) Declarar cumprida a pena de prisão efectiva que concretamente caberia ao crime cometido por condenado 

em pena relativamente indeterminada, tendo sido recusada ou revogada a liberdade condicional; 

r) Declarar extinta a pena de prisão efectiva, a pena relativamente indeterminada e a medida de segurança de 

internamento; 

s) Emitir mandados de detenção, de captura e de libertação; 

t) Informar o ofendido da libertação ou da evasão do recluso, nos casos previstos nos artigos 23.º e 97.º do 

Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade; 

u) Instruir o processo de concessão e revogação do indulto e proceder à respectiva aplicação; 
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v) Proferir a declaração de contumácia e decretar o arresto de bens, quanto a condenado que dolosamente se 

tiver eximido, total ou parcialmente, à execução de pena de prisão ou de medida de internamento; 

x) Decidir sobre o cancelamento provisório de factos ou decisões inscritos no registo criminal; 

z) Julgar o recurso sobre a legalidade da transcrição nos certificados do registo criminal. 

Artigo 125.º 

Extensão da competência 

Compete ainda ao tribunal de execução das penas garantir os direitos dos reclusos, pronunciando-se sobre a 

legalidade das decisões dos serviços prisionais nos casos e termos previstos na lei.» 

Artigo 8.º 

Norma revogatória 

1 - São revogados: 

a) O Decreto-Lei n.º 265/79, de 1 de Agosto; 

b) O Decreto-Lei n.º 783/76, de 29 de Outubro; 

c) A Lei n.º 36/96, de 29 de Agosto. 

2 - São igualmente revogadas as seguintes disposições legais: 

a) Os artigos 476.º, 480.º a 486.º, 488.º, 503.º, 505.º, 507.º e 509.º, o capítulo ii do título iv e o título v do livro 

x do Código de Processo Penal; 

b) O n.º 3 do artigo 16.º da Lei n.º 57/98, de 18 de Agosto. 

Artigo 9.º 

Disposições transitórias 

1 - As disposições do livro ii do Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade não se 

aplicam aos processos iniciados anteriormente à sua vigência quando da sua aplicabilidade imediata possa 

resultar agravamento sensível e ainda evitável da situação processual do recluso ou quebra da harmonia e 

unidade dos vários actos do processo, continuando, nesses casos, os processos a reger-se, até final, pela 

legislação ora revogada. 

2 - O disposto no número anterior não prejudica a aplicação imediata das normas sobre renovação da instância 

nos processos de liberdade condicional. 

3 - Para os efeitos previstos no artigo 145.º do Código, constituem-se em principais os primeiros autos 

registados e autuados após a data de entrada em vigor da presente lei. 

Artigo 10.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor 180 dias após a data da sua publicação. 

Aprovada em 23 de Julho de 2009. 

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. 

Promulgada em 22 de Setembro de 2009. 

Publique-se. 

O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. 

Referendada em 22 de Setembro de 2009. 

O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. 
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ANEXO 

CÓDIGO DA EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS PRIVATIVAS DA LIBERDADE 

 

LIVRO I - Da execução das penas e medidas privativas da liberdade 

TÍTULO I - Aplicação 
Artigo 1.º - Âmbito de aplicação 

1 - O disposto no presente livro aplica-se à execução das penas e medidas privativas da liberdade nos 

estabelecimentos prisionais dependentes do Ministério da Justiça e nos estabelecimentos destinados ao 

internamento de inimputáveis. 

2 - O presente livro é regulamentado pelo Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, adiante 

designado Regulamento Geral, aprovado por decreto-lei. 

 

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 33/2010, de 02 de Setembro 

Lei n.º 40/2010, de 03 de Setembro 

 

 

TÍTULO II - Princípios gerais da execução e direitos e deveres do recluso 
CAPÍTULO I - Princípios gerais 
Artigo 2.º - Finalidades da execução 

1 - A execução das penas e medidas de segurança privativas da liberdade visa a reinserção do agente na 

sociedade, preparando-o para conduzir a sua vida de modo socialmente responsável, sem cometer crimes, a 

protecção de bens jurídicos e a defesa da sociedade. 

2 - A execução da prisão preventiva e do internamento preventivo visa assegurar a satisfação das exigências 

cautelares que justificaram a sua aplicação. 

 

 

Artigo 3.º - Princípios orientadores da execução 

1 - A execução das penas e medidas privativas da liberdade assegura o respeito pela dignidade da pessoa 

humana e pelos demais princípios fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa, nos 

instrumentos de direito internacional e nas leis. 

2 - A execução respeita a personalidade do recluso e os seus direitos e interesses jurídicos não afectados pela 

sentença condenatória ou decisão de aplicação de medida privativa da liberdade. 

3 - A execução é imparcial e não pode privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito ou isentar 

de qualquer dever nenhum recluso, nomeadamente em razão do sexo, raça, língua, território de origem, 

nacionalidade, origem étnica, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, 

condição social ou orientação sexual. 

4 - A execução respeita os princípios da especialização e da individualização do tratamento prisional do 

recluso, sem prejuízo do disposto no número anterior. 

5 - A execução, na medida do possível, evita as consequências nocivas da privação da liberdade e aproxima-

se das condições benéficas da vida em comunidade. 

6 - A execução promove o sentido de responsabilidade do recluso, estimulando-o a participar no planeamento 

e na execução do seu tratamento prisional e no seu processo de reinserção social, nomeadamente através de 

ensino, formação, trabalho e programas. 

7 - A execução realiza-se, na medida do possível, em cooperação com a comunidade.  
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Artigo 4.º - Princípios orientadores especiais 

1 - A execução das penas e medidas privativas da liberdade aplicadas a jovens até aos 21 anos deve favorecer 

especialmente a reinserção social e fomentar o sentido de responsabilidade através do desenvolvimento de 

actividades e programas específicos nas áreas do ensino, orientação e formação profissional, aquisição de 

competências pessoais e sociais e prevenção e tratamento de comportamentos aditivos. 

2 - A execução das penas e medidas privativas da liberdade aplicadas a maiores de 65 anos deve respeitar as 

suas necessidades específicas e o seu estado de saúde e de autonomia, nomeadamente garantindo-lhes o 

auxílio necessário nas actividades da vida diária e assegurando-lhe condições de alojamento, segurança, 

actividades e programas especialmente adequados. 

3 - A execução das penas e medidas privativas da liberdade aplicadas a mulheres deve ter em consideração 

as suas necessidades específicas, nomeadamente em matéria de saúde, higiene, protecção da maternidade e 

educação parental. 

4 - A execução das penas e medidas privativas da liberdade aplicadas a reclusos estrangeiros ou pertencentes 

a minorias étnicas ou linguísticas deve, na medida do possível, permitir a expressão dos seus valores 

culturais, atenuar as eventuais dificuldades de integração social ou de domínio da língua portuguesa, 

designadamente proporcionando contactos com entidades consulares ou diplomáticas ou organizações de 

apoio aos imigrantes, cursos de português, tradução de documentos ou intervenção de intérpretes. 

 

 

Artigo 5.º - Individualização da execução 

1 - A execução das penas e medidas privativas da liberdade orienta-se pelo princípio da individualização do 

tratamento prisional e tem por base a avaliação das necessidades e riscos próprios de cada recluso. 

2 - O tratamento prisional consiste no conjunto de actividades e programas de reinserção social que visam a 

preparação do recluso para a liberdade, através do desenvolvimento das suas responsabilidades, da aquisição 

de competências que lhe permitam optar por um modo de vida socialmente responsável, sem cometer crimes, 

e prover às suas necessidades após a libertação. 

3 - O tratamento prisional é programado e faseado, favorecendo a aproximação progressiva à vida livre, através 

das necessárias alterações do regime de execução. 

 

 

CAPÍTULO II - Direitos e deveres do recluso 
Artigo 6.º - Estatuto jurídico do recluso 

O recluso mantém a titularidade dos direitos fundamentais, salvas as limitações inerentes ao sentido da 

sentença condenatória ou da decisão de aplicação de medida privativa da liberdade e as impostas, nos termos 

e limites do presente Código, por razões de ordem e de segurança do estabelecimento prisional. 

 

 

Artigo 7.º - Direitos do recluso 

1 - A execução das penas e medidas privativas da liberdade garante ao recluso, nomeadamente, os direitos: 

a) À protecção da sua vida, saúde, integridade pessoal e liberdade de consciência, não podendo ser submetido 

a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanos; 

b) Ao exercício dos direitos civis, políticos, sociais, económicos e culturais, incluindo o direito de sufrágio, 

salvo quando aquele for incompatível com o sentido da sentença condenatória ou da decisão de aplicação da 

medida privativa da liberdade; 

c) À liberdade de religião e de culto; 

d) A ser tratado pelo nome e a que a situação de reclusão seja reservada, nos termos da lei, perante terceiros; 
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e) A manter contactos com o exterior, designadamente mediante visitas, comunicação à distância ou 

correspondência, sem prejuízo das limitações impostas por razões de ordem, segurança e disciplina ou 

resultantes do regime de execução da pena ou medida privativa da liberdade; 

f) À protecção da vida privada e familiar e à inviolabilidade do sigilo da correspondência e outros meios de 

comunicação privada, sem prejuízo das limitações decorrentes de razões de ordem e segurança do 

estabelecimento prisional e de prevenção da prática de crimes; 

g) A manter consigo filho até aos 3 anos de idade ou, excepcionalmente, até aos 5 anos, com autorização do 

outro titular da responsabilidade parental, desde que tal seja considerado do interesse do menor e existam as 

condições necessárias; 

h) A participar nas actividades laborais, de educação e ensino, de formação, religiosas, sócio-culturais, cívicas 

e desportivas e em programas orientados para o tratamento de problemáticas específicas; 

i) A ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde em condições idênticas às que são asseguradas a todos os 

cidadãos; 

j) A ser pessoalmente informado, no momento da entrada no estabelecimento prisional, e esclarecido, sempre 

que necessário, sobre os seus direitos e deveres e normas em vigor; 

l) A ter acesso ao seu processo individual e a ser informado sobre a sua situação processual e sobre a evolução 

e avaliação da execução da pena ou medida privativa da liberdade; 

m) A ser ouvido, a apresentar pedidos, reclamações, queixas e recursos e a impugnar perante o tribunal de 

execução das penas a legalidade de decisões dos serviços prisionais; 

n) À informação, consulta e aconselhamento jurídico por parte de advogado. 

2 - No caso previsto na alínea g) do número anterior, são asseguradas ao menor assistência médica e 

actividades formativas e lúdicas adequadas à sua idade e às suas necessidades de desenvolvimento. 

3 - Aos serviços prisionais cabe, em articulação com os competentes serviços públicos das áreas da saúde, 

educação, formação e emprego e segurança e acção social, assegurar o efectivo exercício dos direitos 

referidos nos números anteriores, nos termos do presente Código e do Regulamento Geral. 

 

 

Artigo 8.º - Deveres do recluso 

Durante a execução das penas e medidas privativas da liberdade, o recluso tem, nos termos do presente 

Código e do Regulamento Geral, os deveres de: 

a) Permanecer ininterruptamente no estabelecimento prisional até ao momento da libertação, salvaguardados 

os casos de autorização de saída; 

b) Apresentar-se pontualmente no estabelecimento prisional no termo de autorização de saída; 

c) Cumprir as normas e disposições que regulam a vida no estabelecimento prisional e as ordens legítimas 

que receber dos funcionários prisionais no exercício das suas funções; 

d) Observar conduta correcta, designadamente para com os funcionários prisionais, outras pessoas que 

desempenhem funções no estabelecimento prisional, autoridades judiciárias, entidades policiais e visitantes; 

e) Observar conduta correcta para com os demais reclusos, não podendo, em caso algum, ocupar posição 

que lhe permita exercer qualquer tipo de poder ou coacção sobre estes; 

f) Participar de imediato as circunstâncias que representem perigo considerável para a vida, integridade e 

saúde próprias ou de terceiro; 

g) Sujeitar-se a testes para detecção de consumo de álcool e de substâncias estupefacientes, bem como a 

rastreios de doenças contagiosas, sempre que razões de saúde pública ou as finalidades da execução da pena 

ou medida o justifiquem; 

h) Respeitar os bens do Estado, de funcionários prisionais, dos reclusos e de terceiros; 

i) Apresentar-se limpo e cuidado; 
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j) Participar nas actividades de limpeza, arrumação e manutenção do seu alojamento, respectivo equipamento 

e das instalações e equipamentos do estabelecimento prisional. 

 

 

TÍTULO III - Estabelecimentos prisionais 
Artigo 9.º - Organização 

1 - Os estabelecimentos prisionais podem ser constituídos por uma ou várias unidades, diferenciadas em 

função dos seguintes factores: 

a) Situação jurídico-penal, sexo, idade, saúde física e mental e outros factores tendentes à especialização ou 

individualização do tratamento prisional do recluso; 

b) Exigências de segurança; 

c) Programas disponíveis; 

d) Regimes de execução. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, devem existir estabelecimentos prisionais ou unidades 

especialmente vocacionados para a execução das penas e medidas privativas da liberdade aplicadas: 

a) A presos preventivos; 

b) A reclusos que cumpram pena de prisão pela primeira vez; 

c) A jovens até aos 21 anos ou, sempre que se revele benéfico para o seu tratamento prisional, até aos 25 

anos; 

d) A mulheres; 

e) A reclusos que careçam de especial protecção. 

3 - Podem ainda ser criadas nos estabelecimentos prisionais unidades mistas para execução das penas e 

medidas privativas da liberdade de reclusos casados entre si ou em união de facto, com vista a minorar os 

efeitos negativos da reclusão nos laços familiares e afectivos que os unem. 

4 - Enquanto não vigorar o diploma previsto no n.º 3 do artigo 32.º, podem ainda existir estabelecimentos 

prisionais ou unidades de natureza hospitalar ou destinados à prestação de cuidados especiais de saúde, 

nomeadamente saúde mental, bem como destinados a inimputáveis ou a imputáveis internados, por decisão 

judicial, em estabelecimento destinado a inimputáveis, quando estes não devam ser internados em unidade 

de saúde mental não prisional, nos termos do n.º 2 do artigo 126.º 

5 - Nos estabelecimentos prisionais ou unidades existem ainda sectores próprios destinados especificamente: 

a) À colocação do recluso após o ingresso; 

b) À colocação do recluso em cela de separação da restante população prisional; 

c) À colocação do recluso em quarto de segurança junto do sector clínico; 

d) À execução da medida disciplinar de internamento em cela disciplinar; 

e) À colocação de recluso que se encontre em estado de particular vulnerabilidade. 

 

 

Artigo 10.º - Classificação 

1 - Os estabelecimentos prisionais são classificados por portaria do Ministro da Justiça, em função do nível 

de segurança e do grau de complexidade de gestão. 

2 - Em função do nível de segurança, existem: 

a) Estabelecimentos de segurança especial; 

b) Estabelecimentos de segurança alta; 

c) Estabelecimentos de segurança média. 
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3 - Sem prejuízo da classificação atribuída nos termos do número anterior, os estabelecimentos prisionais 

podem incluir unidades de diferente nível de segurança criadas por despacho do director-geral dos Serviços 

Prisionais. 

4 - A complexidade de gestão comporta um grau elevado e um grau médio e afere-se em função da 

classificação de segurança, da lotação, das características da população prisional, da diversidade de regimes, 

dos programas aplicados e da dimensão dos meios a gerir. 

 

 

Artigo 11.º - Estrutura e funcionamento dos estabelecimentos prisionais 

1 - A estrutura orgânica, o regime de funcionamento e as competências dos órgãos e serviços dos 

estabelecimentos prisionais são definidos no Regulamento Geral. 

2 - Os cargos de director e de subdirector de estabelecimento prisional são providos por escolha, por 

despacho do Ministro da Justiça, sob proposta do director-geral dos Serviços Prisionais, sendo equiparados, 

para todos os efeitos legais, a dirigentes intermédios dos 1.º e 2.º graus, respectivamente. 

 

 

TÍTULO IV - Regimes de execução 
Artigo 12.º - Modalidades e características 

1 - Tendo em conta a avaliação do recluso e a sua evolução ao longo da execução, as penas e medidas 

privativas da liberdade são executadas em regime comum, aberto ou de segurança, privilegiando-se o que 

mais favoreça a reinserção social, salvaguardados os riscos para o recluso e para a comunidade e as 

necessidades de ordem e segurança. 

2 - A execução das penas e medidas privativas da liberdade em regime comum decorre em estabelecimento 

ou unidade de segurança alta e caracteriza-se pelo desenvolvimento de actividades em espaços de vida 

comum no interior do estabelecimento ou unidade prisional e dos contactos com o exterior permitidos nos 

termos da lei. 

3 - A execução das penas e medidas privativas da liberdade em regime aberto decorre em estabelecimento ou 

unidade prisional de segurança média e favorece os contactos com o exterior e a aproximação à comunidade, 

admitindo duas modalidades: 

a) O regime aberto no interior, que se caracteriza pelo desenvolvimento de actividades no perímetro do 

estabelecimento prisional ou imediações, com vigilância atenuada; 

b) O regime aberto no exterior, que se caracteriza pelo desenvolvimento de actividades de ensino, formação 

profissional, trabalho ou programas em meio livre, sem vigilância directa. 

4 - A execução das penas e medidas privativas da liberdade em regime de segurança decorre em 

estabelecimento ou unidade prisional de segurança especial e limita a vida em comum e os contactos com o 

exterior, admitindo a realização de actividades compatíveis com as particulares necessidades de manutenção 

da ordem e da segurança de bens jurídicos pessoais e patrimoniais. 

 

 

Artigo 13.º - Regime comum 

O recluso é colocado em regime comum quando a execução da pena ou medida privativa da liberdade não 

possa decorrer em regime aberto nem deva realizar-se em regime de segurança, nos termos dos artigos 

seguintes. 
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Artigo 14.º - Regime aberto 

1 - O recluso condenado é colocado em regime aberto, com o seu consentimento, se: 

a) Não for de recear que se subtraia à execução da pena ou medida privativa da liberdade ou que se aproveite 

das possibilidades que tal regime lhe proporciona para delinquir; e 

b) O regime se mostrar adequado ao seu comportamento prisional, à salvaguarda da ordem, segurança e 

disciplina no estabelecimento prisional, à protecção da vítima e à defesa da ordem e da paz social. 

2 - Verificados os pressupostos do número anterior, são colocados em regime aberto no interior os reclusos 

condenados em pena de prisão de duração igual ou inferior a um ano. 

3 - Verificados os pressupostos do n.º 1, podem ser colocados em regime aberto no interior os reclusos 

condenados em pena de prisão de duração superior a um ano desde que tenham cumprido um sexto da pena. 

4 - A colocação em regime aberto no exterior depende ainda do cumprimento de um quarto da pena, do gozo 

prévio de uma licença de saída jurisdicional com êxito e de que não se verifique pendência de processo que 

implique a prisão preventiva. 

5 - A colocação do recluso em regime aberto cessa se deixarem de verificar-se os pressupostos previstos nos 

números anteriores ou se o recluso deixar de cumprir as condições estabelecidas aquando da sua concessão. 

6 - A colocação do recluso em regime aberto no interior e a sua cessação são da competência do director do 

estabelecimento prisional. 

7 - As decisões de colocação em regime aberto no interior, bem como de cessação deste, são comunicadas 

ao director-geral dos Serviços Prisionais. 

8 - A colocação do recluso em regime aberto no exterior e a sua cessação são da competência do director-

geral dos Serviços Prisionais, sendo a decisão de colocação submetida a homologação prévia pelo tribunal 

de execução das penas, nos termos do artigo 172.º-A. 

9 - Os reclusos colocados em regime aberto estão sujeitos à realização periódica ou aleatória dos testes 

referidos na alínea g) do artigo 8.º 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 40/2010, de 3 de Setembro 

 

 

Artigo 15.º - Regime de segurança 

1 - O recluso é colocado em regime de segurança quando a sua situação jurídico-penal ou o seu 

comportamento em meio prisional revelem, fundamentadamente, perigosidade incompatível com afectação a 

qualquer outro regime de execução. 

2 - É susceptível de revelar a perigosidade referida no número anterior: 

a) A indiciação ou condenação pela prática de facto que configure terrorismo, criminalidade violenta ou 

altamente organizada ou a existência de fortes suspeitas de envolvimento neste tipo de criminalidade, 

sustentadas em informação escrita prestada por tribunal, órgão de polícia criminal ou serviço de segurança; 

b) A assunção de comportamentos continuados ou isolados que representem perigo sério para bens jurídicos 

pessoais ou patrimoniais ou para a ordem, disciplina e segurança do estabelecimento prisional, 

designadamente os que se traduzam em intimidação, exploração ou condicionamento de outros reclusos ou 

funcionários; 

c) O perigo sério de evasão ou de tirada, sustentado em informação escrita prestada por órgãos de polícia 

criminal, serviço de segurança ou pelos serviços prisionais. 

3 - O acesso aos documentos referidos nas alíneas a) e c) do número anterior pode ser negado ao recluso, 

por determinação do director-geral dos Serviços Prisionais, por se encontrarem classificados, nos termos da 

lei, ou por razões de ordem e segurança. 
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4 - As decisões de colocação, manutenção e cessação em regime de segurança são fundamentadas e 

competem ao director-geral dos Serviços Prisionais. 

5 - A execução das penas e medidas privativas da liberdade em regime de segurança é obrigatoriamente 

reavaliada no prazo máximo de seis meses, ou de três meses no caso de recluso com idade até aos 21 anos, 

podendo sê-lo a todo o tempo se houver alteração de circunstâncias. 

6 - As decisões de colocação e manutenção em regime de segurança, bem como as decisões de cessação, 

são comunicadas ao Ministério Público junto do tribunal de execução das penas para verificação da 

legalidade. 

 

 

TÍTULO V - Ingresso, afectação, programação do tratamento prisional e libertação 
Artigo 16.º - Princípios de ingresso 

1 - O ingresso do recluso deve ter lugar sem a presença de outros reclusos e com respeito pela sua 

privacidade. 

2 - Ao recluso são de imediato comunicados os seus direitos e deveres, explicados e traduzidos, se 

necessário, e garantido o direito de contactar familiar, pessoa da sua confiança e advogado. 

3 - Ao recluso estrangeiro ou apátrida é também garantido o direito de contactar a respectiva entidade 

diplomática ou consular ou outra representativa dos seus interesses. 

4 - Ao recluso é entregue documento onde constem os seus direitos e deveres. 

5 - O recluso é sujeito a revista pessoal, com respeito pela sua dignidade e integridade e pelo seu sentimento 

de pudor. 

6 - Os objectos, valores e documentos do recluso são examinados, inventariados e devidamente guardados, 

sem prejuízo do disposto nos n.os 6 do artigo 26.º e 2 do artigo 56.º 

7 - O ingresso do recluso é registado. 

8 - O recluso é apresentado ao director do estabelecimento prisional com a brevidade possível. 

9 - O Regulamento Geral concretiza os procedimentos de ingresso. 

 

 

Artigo 17.º - Ingresso 

O ingresso de recluso em estabelecimento prisional só pode ter lugar nos seguintes casos: 

a) Mandado do tribunal que determine a execução da pena ou medida privativa da liberdade; 

b) Mandado de detenção; 

c) Captura, em caso de evasão ou ausência não autorizada; 

d) Apresentação voluntária, que é sujeita a confirmação junto do tribunal competente; 

e) Decisão da autoridade competente no âmbito da cooperação judiciária internacional em matéria penal; 

f) Transferência; 

g) Em trânsito entre estabelecimentos prisionais. 

 

 

Artigo 18.º - Processo individual do recluso 

1 - Para cada recluso é organizado um processo individual único relativo à sua situação processual e prisional, 

que é aberto ou reaberto no momento do ingresso e o acompanha durante o seu percurso prisional, mesmo 

em caso de transferência. 

2 - O processo não é reaberto se se referir a factos já cancelados do registo criminal, caso em que é aberto 

um novo processo. 
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3 - O processo individual contém todos os elementos necessários para a realização das finalidades da 

execução, incluindo o plano individual de readaptação e as necessidades de segurança e ordem no 

estabelecimento. 

4 - A consulta do processo individual é limitada ao recluso ou seu representante legal, ao seu advogado, à 

direcção do estabelecimento, aos técnicos responsáveis pelo acompanhamento do recluso, ao responsável 

pelos serviços de vigilância, aos serviços de reinserção social, aos serviços de inspecção e ao Ministério 

Público e ao juiz do tribunal de execução das penas, ficando as pessoas que a ele acederem obrigadas a sigilo 

profissional, mesmo após o termo das suas funções. 

5 - O acesso a documentos classificados e a documentos nominativos de terceiros que constem do processo 

individual rege-se pelo disposto na lei geral. 

6 - Quando o director entenda que o conhecimento de determinados elementos constantes do processo 

individual pode pôr em causa a ordem e segurança no estabelecimento prisional, determina que o acesso a 

esses elementos é reservado a quem seja por si autorizado. 

 

 

Artigo 19.º - Avaliação do recluso 

1 - Após o ingresso no estabelecimento prisional, o recluso é alojado em sector próprio destinado à admissão, 

onde permanece por período não superior a 15 dias, iniciando-se de imediato a sua avaliação através da 

recolha de elementos que, no prazo de 72 horas após o ingresso, permitam ao director do estabelecimento 

determinar: 

a) Os cuidados de saúde a prestar ao recluso, mediante avaliação clínica; 

b) As exigências de segurança, tendo em conta o eventual perigo de fuga, os riscos para a segurança de 

terceiros ou do próprio e a particular vulnerabilidade do recluso; 

c) O apoio a prestar ao recluso na resolução de questões pessoais, familiares e profissionais urgentes. 

2 - A avaliação do recluso condenado tem em conta, designadamente, a natureza do crime cometido, a duração 

da pena, o meio familiar e social, as habilitações, o estado de saúde, o eventual estado de vulnerabilidade, os 

riscos para a segurança do próprio e de terceiros e o perigo de fuga e os riscos resultantes para a comunidade 

e para a vítima. 

3 - A informação actualizada sobre o meio familiar e social do recluso, bem como sobre a eventual execução 

anterior de penas, é recolhida e transmitida pelos serviços de reinserção social, podendo ser solicitados 

elementos adicionais junto de outras entidades. 

4 - Se o recluso der entrada no estabelecimento prisional já condenado por sentença transitada em julgado, a 

avaliação e a programação do tratamento prisional adequado ou a elaboração do plano individual de 

readaptação, sempre que este seja obrigatório, são concluídas no prazo de 60 dias. 

5 - A avaliação do recluso preventivo, tendo presente o princípio da presunção da inocência, é completada no 

prazo de 60 dias e visa a recolha de informação necessária à afectação adequada, à escolha do regime de 

execução e, com o seu consentimento, à inclusão em actividades e programas de tratamento. 

6 - Para efeitos de reexame dos pressupostos ou de decisão sobre revogação ou substituição da prisão 

preventiva, nos termos do Código de Processo Penal, o juiz pode ter em conta a avaliação referida no número 

anterior. 

7 - Se o recluso preventivo vier a ser condenado por sentença transitada em julgado, procede-se, no prazo de 

60 dias, à actualização da respectiva avaliação e à programação do tratamento prisional adequado ou à 

elaboração do plano individual de readaptação, sempre que este seja obrigatório. 
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Artigo 20.º - Afectação a estabelecimento prisional ou unidade 

1 - A afectação tem em conta a organização dos estabelecimentos prisionais e a avaliação do recluso, 

ponderando-se também: 

a) A situação jurídico-penal, o sexo, a idade e o estado de saúde do recluso, o cumprime0nto anterior de pena 

de prisão, a natureza do crime cometido e a duração da pena a cumprir; 

b) As exigências de ordem e segurança; 

c) O regime de execução da pena; 

d) A proximidade ao seu meio familiar, social, escolar e profissional, as vantagens em promovê-la e as 

exigências de aproximação à vida livre; 

e) A necessidade de participação em determinados programas e actividades, incluindo as educativas; 

f) A necessidade de especial protecção ou de satisfação de necessidades específicas. 

2 - Sempre que possível, o recluso condenado deve ser ouvido sobre a sua afectação. 

3 - A afectação a estabelecimento prisional ou unidade é da competência do director-geral dos Serviços 

Prisionais, sendo comunicada aos tribunais competentes e demais entidades nos termos do Regulamento 

Geral. 

 

 

Artigo 21.º - Plano individual de readaptação 

1 - Sempre que a pena, soma das penas ou parte da pena não cumprida exceda um ano, o tratamento prisional 

tem por base um plano individual de readaptação, o qual é periodicamente avaliado e actualizado, nos termos 

previstos no Regulamento Geral. 

2 - Independentemente da duração da pena, o plano individual de readaptação é obrigatório nos casos de 

reclusos até aos 21 anos ou de condenação em pena relativamente indeterminada. 

3 - O plano individual de readaptação visa a preparação para a liberdade, estabelecendo as medidas e 

actividades adequadas ao tratamento prisional do recluso, bem como a sua duração e faseamento, 

nomeadamente nas áreas de ensino, formação, trabalho, saúde, actividades sócio-culturais e contactos com 

o exterior. 

4 - A elaboração do plano individual de readaptação sustenta-se na avaliação do recluso, efectuada nos termos 

do artigo 19.º 

5 - Na elaboração do plano individual de readaptação deve procurar-se obter a participação e adesão do 

recluso. 

6 - No caso de recluso menor, o plano individual de readaptação é também elaborado com a participação dos 

pais, do representante legal ou de quem tenha a sua guarda, se houver benefício para a sua reinserção social. 

7 - O plano individual de readaptação e as suas alterações são aprovados pelo director do estabelecimento 

prisional e homologados pelo tribunal de execução das penas. 

8 - Um exemplar do plano individual de readaptação e das respectivas actualizações é entregue ao recluso. 

 

 

Artigo 22.º - Transferência 

1 - O recluso pode ser transferido para estabelecimento prisional ou unidade diferente daquele a que está 

afecto, para favorecer o seu tratamento prisional, a aproximação ao meio familiar e social, a execução do plano 

individual de readaptação, o tratamento médico e por razões de ordem e segurança. 

2 - Sempre que possível e salvo se se opuserem fundadas razões de ordem e segurança, o recluso é ouvido 

sobre a proposta de transferência e os seus fundamentos. 

3 - A decisão de transferência é fundamentada e compete ao director-geral dos Serviços Prisionais, por sua 

iniciativa, sob proposta do estabelecimento ou a requerimento do recluso, sendo comunicada aos tribunais 
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competentes e, salvo fundadas razões de ordem e segurança, ao próprio e a pessoa ou pessoas por ele 

indicadas. 

4 - O transporte do recluso efectua-se em condições que assegurem a privacidade do recluso e o arejamento, 

iluminação e segurança adequados. 

5 - O Regulamento Geral dispõe sobre os procedimentos organizativos e logísticos relativos à transferência e 

ao transporte de reclusos. 

 

 

Artigo 23.º - Mandado de libertação 

1 - O recluso é libertado por mandado do tribunal competente. 

2 - Em caso de urgência, a libertação pode ser ordenada por qualquer meio de comunicação devidamente 

autenticado, remetendo-se posteriormente o respectivo mandado. 

3 - Quando considerar que a libertação do recluso pode criar perigo para o ofendido, o tribunal competente 

informa-o da data da libertação, reportando-o igualmente à entidade policial da área da residência do ofendido. 

 

 

Artigo 24.º - Momento da libertação 

1 - A libertação tem lugar durante a manhã do último dia do cumprimento da pena. 

2 - Se o último dia do cumprimento da pena for sábado, domingo ou feriado, a libertação pode ter lugar no 

dia útil imediatamente anterior se a duração da pena justificar e a tal se não opuserem razões de assistência. 

3 - Quando as razões referidas no número anterior o permitirem e o feriado nacional for o 25 de Dezembro, a 

libertação deve ter lugar durante a manhã do dia 23. 

4 - O momento da libertação pode ser antecipado de dois dias quando razões prementes de reinserção social 

o justificarem. 

5 - O disposto nos números anteriores não é aplicável à prisão em regime de semidetenção nem à prisão 

subsidiária da multa quando não tenha duração superior a 15 dias. 

6 - Compete ao director do estabelecimento prisional escolher o momento da libertação, dentro dos limites 

estabelecidos nos números anteriores. 

 

 

Artigo 25.º - Libertação 

1 - Sempre que possível, o recluso é examinado pelo médico em momento anterior à libertação e, no caso de 

o médico considerar por escrito que a saída imediata representa perigo para a sua vida ou perigo grave para 

a sua saúde, o director do estabelecimento prisional, obtido o consentimento do recluso, pode autorizar a sua 

permanência neste pelo tempo estritamente indispensável à concretização do ingresso em estabelecimento de 

saúde adequado, no exterior, devendo solicitar a participação dos serviços de saúde e de apoio social 

competentes. 

2 - O regime previsto no número anterior aplica-se à libertação de reclusa durante gravidez ou puerpério ou 

após interrupção de gravidez. 

3 - A autorização prevista no n.º 1 é comunicada ao director-geral dos Serviços Prisionais e ao tribunal que 

tiver emitido o mandado de libertação. 

4 - No momento da libertação, são devolvidos ao recluso os objectos, valores e documentos que lhe 

pertençam. 

5 - O Regulamento Geral concretiza os procedimentos a adoptar no momento da libertação. 
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TÍTULO VI - Instalações prisionais, vestuário e alimentação 
CAPÍTULO I - Instalações prisionais 
Artigo 26.º - Alojamento 

1 - Os reclusos são alojados em cela individual. 

2 - Os reclusos podem ser alojados em comum, em função dos regimes de execução e por razões familiares, 

de tratamento, de prevenção de riscos físicos ou psíquicos, desde que motivos de ordem e segurança não o 

desaconselhem. 

3 - Fora dos casos previstos no número anterior, os reclusos só podem ser alojados em comum em caso de 

insuficiência temporária de alojamento. 

4 - Os espaços de alojamento respeitam a dignidade do recluso e satisfazem as exigências de segurança e de 

habitabilidade, designadamente quanto a higiene, luz natural e artificial, adequação às condições climatéricas, 

ventilação, cubicagem e mobiliário. 

5 - O recluso que, nos termos do presente Código, mantenha consigo filho menor, é alojado em instalações 

adequadas à vida em comum de ambos. 

6 - O recluso pode manter consigo objectos a que atribua particular valor afectivo, de uso pessoal e para a 

sua vida diária, devidamente registados, que pelo seu valor e utilização não comprometam a ordem, a 

segurança e a disciplina do estabelecimento prisional, devendo os serviços prisionais fornecer ao recluso 

meios que lhe permitam guardar esses objectos em segurança. 

7 - É assegurada ao recluso a possibilidade de contactar permanentemente com pessoal dos serviços de 

vigilância e segurança. 

8 - O Regulamento Geral regula os equipamentos existentes nos espaços de alojamento e as condições da 

sua utilização, a posse e uso de objectos pelo recluso e a permanência de filho menor em estabelecimento 

prisional. 

 

 

Artigo 27.º - Higiene 

1 - É assegurado ao recluso o acesso a instalações sanitárias em condições de higiene e que garantam, na 

medida do possível, a sua privacidade. 

2 - São assegurados ao recluso um banho diário, a uma temperatura adequada à estação do ano, e os artigos 

e utensílios necessários à manutenção da sua higiene pessoal e da do seu alojamento, nos termos e condições 

definidos pelo Regulamento Geral. 

3 - O banho e o corte de cabelo ou de barba podem ser impostos por particulares razões de ordem sanitária. 

 

 

Artigo 28.º - Posse de objectos e valores 

1 - O recluso apenas pode ter em seu poder os objectos e valores permitidos nos termos do n.º 6 do artigo 

26.º 

2 - Os objectos e valores proibidos por lei geral são apreendidos, dando-se-lhes o destino que esta 

determinar. 

3 - Os objectos e valores proibidos nos termos do presente Código e do Regulamento Geral são igualmente 

apreendidos, procedendo-se do seguinte modo: 

a) São destruídos aqueles que se mostrem irremediavelmente deteriorados e insusceptíveis de qualquer 

aplicação útil e os que possam pôr em causa a integridade física de terceiro ou do próprio, sem prejuízo da 

sua conservação pelo tempo necessário para efeitos probatórios ou de investigação criminal; 
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b) Os restantes têm o destino fixado no Regulamento Geral, podendo, conforme os casos, ser devolvidos a 

terceiro indicado pelo recluso, depositados e entregues no momento da libertação ou declarados perdidos 

pelo tribunal de execução das penas. 

 

 

Artigo 29.º - Instalações para actividades da vida diária 

1 - Os estabelecimentos prisionais dispõem de instalações e de equipamentos com as características 

adequadas às necessidades da vida diária, designadamente de ensino, formação, trabalho, saúde, higiene, 

sócio-culturais, desportivas e de culto religioso. 

2 - O Regulamento Geral dispõe sobre as condições de utilização das instalações para actividades da vida 

diária. 

 

 

CAPÍTULO II - Vestuário e alimentação 
Artigo 30.º - Vestuário e roupa de cama 

1 - O recluso pode usar vestuário próprio, desde que seja adequado e por ele mantido em boas condições de 

conservação e higiene. 

2 - O Regulamento Geral pode prever que os reclusos colocados em regime de segurança utilizem o vestuário 

fornecido pelo estabelecimento prisional. 

3 - O vestuário fornecido pelo estabelecimento prisional deve ser adaptado às condições climatéricas, não 

pode ter características degradantes ou humilhantes, é mantido em boas condições de conservação e higiene 

e substituído sempre que necessário. 

4 - No decurso de licenças de saída, o recluso usa o vestuário próprio ou outro que não permita a sua 

identificação como recluso. 

5 - O estabelecimento prisional fornece roupa de cama adequada à estação do ano, que mantém e substitui 

de modo a assegurar o seu bom estado de conservação e limpeza. 

6 - O Regulamento Geral regula as quantidades, tipologias, conservação e destruição por razões de higiene 

do vestuário. 

 

 

Artigo 31.º - Alimentação 

1 - O estabelecimento prisional assegura ao recluso refeições em quantidade, qualidade e apresentação que 

correspondam às exigências dietéticas, às especificidades da idade, do estado de saúde, natureza do trabalho 

prestado, estação do ano e clima e às suas convicções filosóficas e religiosas. 

2 - A Direcção-Geral dos Serviços Prisionais assegura, com regularidade, o controlo de qualidade, bem como 

da composição e valor nutricional das refeições ministradas nos estabelecimentos. 

3 - O recluso deve ter permanentemente à sua disposição água potável. 

4 - O recluso pode receber pequenas ofertas de alimentos do exterior, excepto se estiver colocado em regime 

de segurança, e adquirir a expensas suas, através do serviço de cantina do estabelecimento prisional, géneros 

alimentícios e produtos ou objectos úteis para a sua vida diária desde que razões de saúde, higiene e 

segurança não o desaconselhem. 

5 - O Regulamento Geral dispõe sobre os alimentos que o recluso pode receber do exterior ou adquirir a 

expensas suas, designadamente o tipo, quantidade, acondicionamento e frequência. 
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TÍTULO VII - Saúde 
Artigo 32.º - Princípios gerais de protecção da saúde 

1 - Após o ingresso no estabelecimento prisional e durante o cumprimento da pena ou medida privativa da 

liberdade, incluindo licença de saída, é garantido ao recluso o acesso a cuidados de saúde em condições de 

qualidade e de continuidade idênticas às que são asseguradas a todos os cidadãos. 

2 - O recluso é, para todos os efeitos, utente do Serviço Nacional de Saúde. 

3 - O acesso e a prestação de cuidados de saúde são assegurados nos termos de diploma próprio e do 

Regulamento Geral. 

4 - O recluso pode, a expensas suas, ser assistido por médico da sua confiança, em articulação com os 

serviços clínicos do estabelecimento prisional. 

5 - Aos reclusos vítimas de maus tratos físicos, psicológicos ou sexuais e que sofrem de doenças crónicas é 

garantido o acesso a cuidados específicos e continuados. 

6 - A cada recluso corresponde um processo clínico individual, distinto e autónomo do processo individual 

previsto no artigo 18.º, que o acompanha durante o seu percurso prisional, incluindo em caso de transferência, 

sendo a sua confidencialidade garantida nos termos gerais. 

 

 

Artigo 33.º - Defesa e promoção da saúde 

1 - São assegurados ao recluso aconselhamento e informação que lhe permitam: 

a) Manter a sua higiene pessoal, a do seu espaço de alojamento e a das demais instalações do estabelecimento 

prisional; 

b) Adoptar estilos de vida saudável, evitando comportamentos de risco e abstendo-se de actos lesivos da sua 

integridade pessoal e da de terceiros; 

c) Colaborar, nos termos da lei, com as acções de profilaxia promovidas pelo Serviço Nacional de Saúde e 

pelos serviços prisionais; 

d) Seguir, nos termos da lei, as prescrições e procedimentos que lhe forem fixados pelo competente pessoal 

de saúde. 

2 - Podem ser impostos ao recluso rastreios de doenças contagiosas, de acordo com as orientações dos 

serviços clínicos, sempre que razões de saúde pública ou as finalidades da execução da pena ou medida o 

justifiquem. 

3 - Podem ser realizados, com consentimento do recluso, rastreios de doenças transmissíveis, de acordo com 

as orientações dos serviços clínicos. 

 

 

Artigo 34.º - Cuidados de saúde em ambulatório e internamento hospitalar não prisional 

1 - O director do estabelecimento prisional pode, sob proposta dos serviços clínicos, autorizar a saída do 

recluso para receber cuidados de saúde ambulatórios. 

2 - A reclusa grávida é autorizada a dar à luz em estabelecimento hospitalar. 

3 - O internamento em unidade de saúde não prisional depende de autorização do director-geral dos Serviços 

Prisionais, salvo urgência médica, caso em que o director do estabelecimento prisional determina o 

internamento, comunicando-o de imediato ao director-geral. 

4 - A vigilância do recluso internado é garantida pelos serviços prisionais. 

5 - O recluso internado tem direito a receber visitas nos termos previstos no presente Código, sem prejuízo 

das limitações impostas por razões médicas ou de ordem e segurança e pelos regulamentos hospitalares. 

  



CÓDIGO DA EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS PRIVATIVAS DA LIBERDADE | Lei n.º 115/2009, de 12 de Outubro 

147 

Artigo 35.º - Cuidados de saúde coactivamente impostos 

1 - As intervenções e os tratamentos médico-cirúrgicos e a alimentação não podem ser coactivamente 

impostos, salvo nas situações previstas no presente artigo e nos termos da lei. 

2 - As intervenções e os tratamentos médico-cirúrgicos podem ser coactivamente impostos ao recluso em 

caso de perigo para a vida ou de perigo grave para o corpo ou para a saúde de outras pessoas. 

3 - As intervenções e os tratamentos médico-cirúrgicos e a alimentação podem ainda ser coactivamente 

impostos se existir perigo para a vida ou perigo grave para o corpo ou para a saúde do recluso e se o seu 

estado lhe retirar o discernimento necessário para avaliar o sentido e alcance da recusa. 

4 - As intervenções e os tratamentos médico-cirúrgicos e a alimentação coactivos limitam-se ao necessário e 

não podem criar perigo para a vida ou perigo grave para o corpo ou para a saúde do recluso. 

5 - As intervenções e os tratamentos médico-cirúrgicos e a alimentação coactivos são ordenados por 

despacho fundamentado do director do estabelecimento prisional e executados ou ministrados sob direcção 

médica, sem prejuízo da prestação dos primeiros socorros quando o médico não puder comparecer em tempo 

útil e o adiamento implicar perigo para a vida ou perigo grave para o corpo ou saúde do recluso. 

6 - As intervenções, os tratamentos médico-cirúrgicos e a alimentação coactivamente impostos são 

imediatamente comunicados ao director-geral dos Serviços Prisionais. 

 

 

Artigo 36.º - Comunicação em caso de internamento, doença grave ou morte 

1 - A doença grave ou o internamento hospitalar de recluso são comunicados, com o seu consentimento, a 

pessoa ou pessoas por ele indicadas. 

2 - Se o estado de saúde do recluso o impedir de dar o seu consentimento e não havendo declaração sua em 

contrário anterior a esse estado, o internamento hospitalar é comunicado ao cônjuge ou a pessoa, de outro 

ou do mesmo sexo, com quem o recluso mantenha uma relação análoga à dos cônjuges e ao seu advogado. 

3 - A morte do recluso é comunicada às pessoas referidas nos números anteriores, ao director-geral dos 

Serviços Prisionais, aos tribunais competentes, à Procuradoria-Geral da República, aos serviços de 

identificação civil, da segurança social e da administração fiscal e, tratando-se de estrangeiro, ao respectivo 

representante diplomático ou consular e ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

4 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, havendo indício de morte violenta ou de causa 

desconhecida, preserva-se o local da ocorrência e informam-se imediatamente os órgãos de polícia criminal, 

o Ministério Público e as entidades de saúde competentes, nos termos do Regulamento Geral. 

 

 

Artigo 37.º - Deveres do pessoal clínico 

1 - Compete ao médico ou a outra pessoa legalmente autorizada que exerçam funções no estabelecimento 

prisional acompanhar a evolução da saúde física e mental dos reclusos e, em especial: 

a) Garantir a observação do recluso, nos casos e com a periodicidade exigidos no presente Código e no 

Regulamento Geral; 

b) Manter actualizado o processo clínico individual do recluso, registando todas as queixas e resultados de 

exames e a descrição pormenorizada de lesões acidentais ou resultantes de acção directa do próprio ou de 

terceiro; 

c) Criar, em articulação com os serviços de saúde do exterior, as condições necessárias à continuação de 

tratamento médico após a libertação do recluso. 

2 - O pessoal clínico comunica imediatamente, por escrito, ao director do estabelecimento prisional: 

a) A existência de doenças que requeiram medidas especiais de redução de riscos de transmissibilidade; 

b) Sintomas de privação do consumo de estupefacientes, de medicamentos ou de álcool; 
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c) A pressão psicológica ou emocional relacionada com a privação da liberdade, particularmente no caso de 

reclusos em regime de segurança; 

d) A existência de sinais indiciadores de violência física; 

e) Problemas de saúde física ou mental que possam dificultar o processo de reinserção social; 

f) A alteração da aptidão física e mental dos reclusos para o trabalho e demais actividades proporcionadas 

pelo estabelecimento prisional. 

3 - O médico ou outra pessoa legalmente autorizada e tecnicamente habilitada efectuam inspecções regulares 

ao estabelecimento prisional e apresentam ao director recomendações em matéria de: 

a) Quantidade, qualidade, preparação e distribuição de alimentos; 

b) Higiene e limpeza do estabelecimento prisional e da pessoa dos reclusos; 

c) Instalações sanitárias, aquecimento, iluminação e ventilação do estabelecimento prisional, incluindo as 

celas. 

4 - O director do estabelecimento prisional toma em consideração as comunicações referidas no n.º 2 e as 

recomendações referidas no número anterior e dá-lhes cumprimento adequado, ou, caso delas discorde, 

transmite-as, acompanhadas do seu parecer, ao director-geral dos Serviços Prisionais. 

 

 

TÍTULO VIII - Ensino, formação profissional, trabalho, programas e actividades 
CAPÍTULO I - Ensino e formação profissional 
Artigo 38.º - Ensino 

1 - O ensino organiza-se em conexão com a formação profissional e o trabalho, de modo a promover 

condições de empregabilidade e de reinserção social, no quadro das políticas nacionais de educação e de 

emprego e formação de adultos. 

2 - A escolaridade obrigatória é assegurada com carácter prioritário a reclusos jovens ou iletrados. 

3 - Deve promover-se a frequência pelo recluso de outros níveis de escolaridade, designadamente através do 

recurso a meios de ensino à distância. 

4 - Ao recluso com necessidades educativas especiais é garantido o apoio que lhe permita aceder ao ensino 

em condições idênticas às dos restantes reclusos. 

5 - Ao recluso estrangeiro, de língua materna diferente da portuguesa, é garantido o acesso a programas de 

ensino da língua portuguesa, pelo menos quando o tempo de pena a cumprir exceda um ano. 

6 - Dos certificados de habilitações ou diplomas não pode resultar a condição de recluso. 

7 - Os ministérios responsáveis pelas áreas da educação e do ensino superior asseguram as actividades de 

ensino nos estabelecimentos prisionais, nos termos da lei. 

 

 

Artigo 39.º - Incentivos ao ensino 

1 - A frequência assídua de cursos de ensino considera-se tempo de trabalho, sendo atribuído ao recluso um 

subsídio de montante fixado por portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça. 

2 - O aproveitamento escolar, a assiduidade e o comportamento no espaço educativo são tidos em conta para 

efeitos de flexibilização da execução da pena e para efeito de atribuição de prémios. 

3 - O Regulamento Geral concretiza as matérias referidas nos números anteriores. 
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Artigo 40.º - Formação profissional 

1 - Nos estabelecimentos prisionais são desenvolvidas acções de formação e aperfeiçoamento profissionais 

que, considerando as necessidades e aptidões do recluso, privilegiem a sua empregabilidade. 

2 - A organização da formação profissional enquadra-se nas políticas nacionais de educação e formação de 

adultos e tem em conta os recursos existentes nos estabelecimentos prisionais em matéria de trabalho e de 

desenvolvimento de actividades produtivas. 

3 - Na organização da formação profissional atende-se especialmente às necessidades específicas dos 

reclusos jovens ou com necessidades educativas especiais. 

4 - A frequência assídua de acções de formação e de aperfeiçoamento profissionais considera-se tempo de 

trabalho, sendo atribuída ao recluso uma bolsa de formação, nas condições e termos fixados na lei e no 

Regulamento Geral. 

5 - O aproveitamento, a assiduidade e o comportamento nas acções de formação e de aperfeiçoamento 

profissionais são tidos em conta para efeitos de flexibilização da execução da pena. 

6 - Dos certificados de frequência de acções de formação e aperfeiçoamento profissionais não pode resultar 

a condição de recluso. 

 

 

CAPÍTULO II - Trabalho e actividade ocupacional 
Artigo 41.º - Princípios gerais do trabalho 

1 - O trabalho visa criar, manter e desenvolver no recluso capacidades e competências para exercer uma 

actividade laboral após a libertação. 

2 - Deve ser assegurado ao recluso, de acordo com as ofertas disponíveis, trabalho em unidades produtivas 

de natureza empresarial, tendo em conta as suas aptidões, capacidades, preparação e preferências, sem 

prejuízo do acesso ao ensino e à formação profissional e da participação nos programas referidos no capítulo 

seguinte. 

3 - O trabalho deve respeitar a dignidade do recluso e as condições de higiene, de saúde e de segurança 

exigidas para trabalho análogo em liberdade, não podendo ser-lhe atribuídas, designadamente, tarefas 

perigosas ou insalubres nem ser prejudicado o seu direito ao descanso e ao lazer. 

4 - O trabalho não se subordina exclusivamente a finalidades lucrativas ou a interesses económicos do 

estabelecimento prisional ou de terceiro. 

5 - É devida remuneração equitativa pelo trabalho prestado. 

6 - A assiduidade e o empenho do recluso nas actividades laborais são tidos em conta para efeitos de 

flexibilização da execução da pena. 

 

 

Artigo 42.º - Organização do trabalho 

1 - O trabalho é realizado no interior ou no exterior dos estabelecimentos prisionais e pode também ser 

promovido com a colaboração de entidades públicas ou privadas, sob supervisão e coordenação dos serviços 

prisionais, compreendendo: 

a) O trabalho em unidades produtivas de natureza empresarial; 

b) O trabalho organizado pelos estabelecimentos prisionais nas suas próprias instalações, que não se 

enquadre na alínea a), e os serviços auxiliares e de manutenção das instalações e equipamentos. 

2 - A organização e os métodos de trabalho aproximam-se dos que vigoram em liberdade, a fim de preparar 

o recluso para as condições normais de trabalho análogo da vida em sociedade. 

3 - O recluso pode ser autorizado pelo director do estabelecimento prisional a trabalhar por conta própria, no 

âmbito do planeamento do seu tratamento prisional.  
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Artigo 43.º - Trabalho em unidades produtivas de natureza empresarial 

1 - O trabalho em unidades produtivas de natureza empresarial assenta numa relação jurídica especial de 

trabalho, cuja disciplina consta de diploma próprio. 

2 - O trabalho em unidades produtivas de natureza empresarial pode ser organizado pelo estabelecimento 

prisional ou promovido com a colaboração de entidades públicas ou privadas. 

3 - A relação jurídica especial de trabalho referida no n.º 1 segue o regime geral das relações de trabalho em 

liberdade, ressalvadas as limitações decorrentes da execução das medidas privativas da liberdade. 

4 - O diploma referido no n.º 1 determina os sujeitos da relação jurídica especial de trabalho, os seus direitos 

e deveres, nomeadamente quanto à remuneração, horário, duração, descanso sem perda de remuneração, 

contribuições sociais, acesso ao subsídio de desemprego e a outros mecanismos de protecção social, 

protecção por acidentes de trabalho e doenças profissionais, suspensão e dissolução da relação laboral e as 

condições de desenvolvimento de actividades económicas por outras entidades nos estabelecimentos 

prisionais, incluindo apoios e incentivos a estas entidades. 

5 - O diploma previsto no n.º 1 regula também o trabalho de natureza empresarial realizado por conta própria. 

 

 

Artigo 44.º - Trabalho desenvolvido pelos estabelecimentos prisionais 

1 - Pelo trabalho organizado pelos estabelecimentos prisionais nas suas próprias instalações que não se 

enquadre na alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º e pela prestação de serviços auxiliares e de manutenção ou 

melhoria das instalações e equipamentos prisionais é devida remuneração fixada por portaria do membro do 

Governo responsável pela área da justiça, tendo em atenção a natureza da actividade ou do serviço e a sua 

duração. 

2 - Os reclusos que prestem os serviços referidos no presente artigo beneficiam de protecção em matéria de 

acidentes de trabalho e doenças profissionais nos termos gerais. 

 

 

Artigo 45.º - Actividade ocupacional 

1 - Aos reclusos é proporcionada a realização de actividades ocupacionais de natureza artesanal, intelectual 

ou artística, em função das disponibilidades existentes em cada estabelecimento prisional. 

2 - A receita líquida proveniente da actividade ocupacional é atribuída ao recluso. 

 

 

Artigo 46.º - Destino e repartição da remuneração 

1 - As remunerações e outras receitas são repartidas em quatro partes iguais, que são afectas à constituição 

de fundos com as seguintes finalidades: 

a) Uso pessoal pelo recluso, designadamente em despesas da sua vida diária; 

b) Apoio à reinserção social, a ser entregue ao recluso no momento da sua libertação e, excepcionalmente, 

apoio no gozo de licenças de saída; 

c) Pagamento, por esta ordem, de indemnizações, multas, custas e outras obrigações emergentes da 

condenação; 

d) Pagamento de obrigações de alimentos. 

2 - No caso de o condenado não se encontrar sujeito às obrigações previstas nas alíneas c) ou d) do número 

anterior, o montante que lhes corresponde é repartido em partes iguais pelos restantes fundos. 

3 - Atendendo a circunstâncias especiais, o director-geral dos Serviços Prisionais pode autorizar uma 

repartição diferente da prevista no presente artigo. 
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CAPÍTULO III - Programas 
Artigo 47.º - Princípios orientadores 

1 - A execução das penas e medidas privativas da liberdade integra a frequência de programas específicos 

que permitam a aquisição ou o reforço de competências pessoais e sociais, de modo a promover a convivência 

ordenada no estabelecimento prisional e a favorecer a adopção de comportamentos socialmente responsáveis. 

2 - Os programas são diferenciados, tendo em conta a idade, o sexo, a origem étnica e cultural, o estado de 

vulnerabilidade, os perfis e problemáticas criminais, as necessidades específicas de reinserção social do 

recluso e os factores criminógenos, designadamente os comportamentos aditivos. 

3 - Os programas, atendendo à sua finalidade, podem prever a realização dos testes referidos na alínea g) do 

artigo 8.º 

4 - O recluso pode participar, com o seu consentimento, em programas de justiça restaurativa, nomeadamente 

através de sessões de mediação com o ofendido. 

5 - A frequência de programas no âmbito do planeamento do tratamento prisional pode ser considerada tempo 

de trabalho, podendo ser atribuídos ao recluso subsídios de montante fixado por portaria do membro do 

Governo responsável pela área da justiça. 

6 - A participação do recluso em programas é tida em conta para efeitos de flexibilização da execução da pena. 

 

 

Artigo 48.º - Concepção e execução dos programas 

1 - Na concepção, execução e avaliação de programas, os serviços prisionais podem obter a colaboração de 

instituições universitárias e outras entidades especializadas. 

2 - Os programas são aprovados pelo Ministro da Justiça, sob proposta do director-geral dos Serviços 

Prisionais. 

 

 

CAPÍTULO IV - Actividades 
Artigo 49.º - Actividades sócio-culturais e desportivas 

1 - São organizadas nos estabelecimentos prisionais actividades sócio-culturais e recreativas, 

designadamente através da existência de bibliotecas, de serviço de leitura, de videotecas e de programas 

diversificados de animação cultural, das quais os reclusos possam usufruir, tendo em vista o seu bem-estar 

e o desenvolvimento das suas aptidões. 

2 - São organizadas nos estabelecimentos prisionais actividades desportivas, sob orientação técnica 

adequada, a fim de assegurar o bem-estar físico e psíquico do recluso e de favorecer o espírito de convivência 

social ordenada. 

3 - O recluso deve ser incentivado a participar na programação e na organização das actividades referidas nos 

números anteriores, sem prejuízo da manutenção da ordem e segurança. 

4 - O Regulamento Geral dispõe sobre as condições de organização e fruição destas actividades. 

 

 

Artigo 50.º - Tempo livre 

1 - As actividades no estabelecimento prisional são organizadas de forma a garantir ao recluso tempos livres 

e de descanso, nos termos do Regulamento Geral. 

2 - O recluso pode organizar o seu próprio tempo livre, com respeito pela disciplina, ordem e segurança do 

estabelecimento prisional. 
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Artigo 51.º - Permanência a céu aberto 

1 - Ao recluso é garantido o direito de permanecer a céu aberto, por um período de duração não inferior a 

duas horas diárias, em espaços que ofereçam protecção contra condições climatéricas adversas. 

2 - Nos casos excepcionais expressamente previstos no presente Código, o período referido no número 

anterior pode ser reduzido, nunca podendo ser inferior a uma hora por dia. 

 

 

TÍTULO IX - Apoio social e económico 
Artigo 52.º - Princípios gerais 

1 - A situação de reclusão não afecta o direito aos benefícios de segurança social previstos na lei. 

2 - No decurso da execução das penas e medidas privativas da liberdade é prestado apoio social e económico 

ao recluso e ao seu agregado familiar que dele careçam para promover e manter os vínculos sociais e 

familiares e reforçar as condições de reinserção social. 

3 - A situação de reclusão não desobriga as entidades públicas competentes da prestação de apoio social e 

económico no âmbito das respectivas atribuições, designadamente em matéria de segurança e acção social, 

emprego, formação profissional, ensino e saúde. 

 

 

Artigo 53.º - Promoção do emprego 

1 - Aos serviços prisionais, em articulação com os serviços públicos de emprego e formação profissional, 

compete realizar acções com vista à futura colocação laboral dos reclusos. 

2 - A situação de reclusão não obsta à inscrição do recluso nos centros de emprego, devendo esta ser 

promovida pelos serviços prisionais até, pelo menos, aos três meses anteriores à data previsível da libertação. 

3 - Os indivíduos que tenham cumprido pena ou medida privativa da liberdade e se encontrem desempregados 

podem beneficiar de medidas e programas especiais de promoção do emprego. 

 

 

Artigo 54.º - Apoio social e económico 

1 - O apoio social e económico é prestado segundo critérios de necessidade, razoabilidade e adequação às 

finalidades da execução, tendo em conta os meios disponíveis e o dever de gestão responsável pelo recluso 

dos seus recursos próprios. 

2 - O apoio social visa, designadamente, contribuir para a resolução de problemas pessoais ou familiares 

decorrentes da situação de reclusão e o atendimento, informação e encaminhamento para outras entidades 

públicas e particulares. 

3 - O apoio económico consiste na atribuição de prestações pecuniárias ou em espécie, com a finalidade de: 

a) Atenuar necessidades prementes da família do recluso que deste dependa economicamente, nomeadamente 

através da concessão do rendimento social de inserção; 

b) Facilitar a concretização de contactos com o exterior, em especial de visitas pessoais; 

c) Contribuir para as despesas com transportes e manutenção, quando sejam concedidas licenças de saída 

jurisdicionais e administrativas de curta duração e de preparação para a liberdade; 

d) Contribuir para as despesas imediatas com transportes e manutenção logo após a libertação do recluso; 

e) Apoiar o desenvolvimento de projectos profissionais do recluso após a sua libertação, designadamente de 

auto-emprego. 

4 - O apoio social e económico previsto no presente artigo é prestado nos termos a definir pelos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas da justiça, do trabalho e da segurança social. 
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Artigo 55.º - Instituições particulares e organizações de voluntários 

1 - Os serviços prisionais incentivam, em articulação com outras entidades, nos termos do Regulamento 

Geral, a participação de instituições particulares e de organizações de voluntários, nomeadamente: 

a) No desenvolvimento de actividades de cariz cultural e de ocupação de tempos livres; 

b) No apoio social e económico a reclusos e seus familiares; 

c) Em actividades relevantes para o processo de reinserção social, designadamente apoio em matéria de 

emprego e alojamento. 

2 - As instituições particulares e as organizações de voluntários colaboram, nos termos previstos no 

Regulamento Geral, na organização de actividades que contribuam para manter o recluso estrangeiro ligado à 

sua cultura de origem. 

3 - Os serviços prisionais asseguram o adequado enquadramento da acção das instituições particulares e das 

organizações de voluntários, nomeadamente através da selecção, acreditação e formação específica dos 

voluntários. 

4 - Os serviços prisionais devem manter a comunidade informada quanto aos objectivos e resultados do 

trabalho desenvolvido no sistema prisional de modo a favorecer a participação daquela na execução das penas 

e medidas privativas da liberdade. 

 

 

TÍTULO X - Assistência religiosa 
Artigo 56.º - Liberdade de religião e de culto 

1 - São garantidos ao recluso a liberdade de consciência, de religião e de culto e o direito à assistência 

religiosa e à prática de actos de culto, devendo ser criadas as condições adequadas ao seu exercício. 

2 - A realização ou participação em actos de culto, a posse de objectos religiosos e a assistência de ministros 

do culto apenas podem ser restringidas por razões de ordem e segurança do estabelecimento prisional, 

ouvido, sempre que possível, o ministro do culto respectivo. 

3 - O recluso não pode ser obrigado a participar em qualquer acto ou cerimónia religiosa ou a receber visitas 

de qualquer ministro de culto. 

4 - A assistência religiosa decorre fora do horário normal de visitas, podendo, em caso de doença grave do 

recluso, ter lugar fora dos dias e horas regulamentares. 

5 - O Regulamento Geral concretiza as condições em que são exercidos os direitos e liberdades referidos no 

n.º 1. 

 

 

Artigo 57.º - Ministros do culto 

1 - É permitida a assistência religiosa aos reclusos por ministros do respectivo culto, credenciados nos termos 

da Lei da Liberdade Religiosa. 

2 - Podem colaborar na assistência religiosa aos reclusos, com autorização do director do estabelecimento 

prisional, outras pessoas credenciadas para esse fim pela respectiva igreja ou comunidade religiosa, devendo 

as credenciais ser autenticadas pelo registo das pessoas colectivas religiosas. 

3 - Quando o número de reclusos que professam a mesma crença religiosa o justifique, é permitida a 

assistência religiosa regular. 
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TÍTULO XI - Contactos com o exterior 
CAPÍTULO I - Visitas 
Artigo 58.º - Princípios gerais 

1 - O recluso tem direito a receber visitas, nos termos do presente Código e do Regulamento Geral. 

2 - As visitas visam manter e promover os laços familiares, afectivos e profissionais do recluso. 

3 - O período de visitas não pode ter duração inferior a uma hora por semana, devendo as visitas realizar-se 

em local adequado ao respeito pela dignidade e privacidade do recluso e das pessoas que o visitam. 

4 - Os menores de 16 anos só podem visitar o recluso se forem seus descendentes ou equiparados, irmãos 

ou pessoas com quem o recluso mantenha relações pessoais significativas. 

5 - Aplica-se o regime das visitas aos contactos que o recluso seja autorizado pelo director a manter através 

do sistema de videoconferência do estabelecimento prisional. 

 

 

Artigo 59.º - Visitas pessoais 

1 - O recluso tem direito a receber visitas regulares do cônjuge ou de pessoa, de outro ou do mesmo sexo, 

com quem mantenha uma relação análoga à dos cônjuges, de familiares e outras pessoas com quem mantenha 

relação pessoal significativa. 

2 - O recluso pode receber visitas alargadas de familiares e de outras pessoas com quem mantenha relação 

pessoal significativa, em ocasiões especiais, por motivo de particular significado humano ou religioso. 

3 - O recluso que não beneficie de licenças de saída pode receber visitas íntimas regulares do cônjuge ou de 

pessoa, de outro ou do mesmo sexo, com quem mantenha uma relação análoga à dos cônjuges ou uma 

relação afectiva estável. 

4 - Aos reclusos colocados em regime de segurança não são autorizadas as visitas previstas no n.º 2. 

 

 

Artigo 60.º - Visitas ocasionais e urgentes 

Devem ser autorizadas ao recluso as visitas necessárias à resolução de assuntos pessoais, jurídicos, 

económicos ou profissionais, insusceptíveis de serem tratados por carta ou através de terceiro ou adiados até 

à data da libertação. 

 

 

Artigo 61.º - Visitas de advogados, notários, conservadores e solicitadores 

1 - O recluso tem direito a receber a visita de advogado, notário, conservador ou solicitador, em horário 

próprio fixado em articulação com as respectivas entidades representativas da profissão e adequado à 

resolução de assuntos jurídicos a ele respeitantes, sem prejuízo da autorização de visitas urgentes. 

2 - O controlo dos visitantes realiza-se através de equipamentos de detecção e por exibição do interior da 

pasta ou objecto similar de que se façam acompanhar. 

3 - Durante a visita é assegurada a confidencialidade das conversas. 

4 - Durante a visita apenas pode ser trocada com o recluso documentação necessária ao tratamento de 

assuntos jurídicos a ele respeitantes, não podendo o seu conteúdo ser controlado. 

 

 

Artigo 62.º - Visitas de entidades diplomáticas ou consulares 

As entidades diplomáticas ou consulares podem visitar o recluso estrangeiro, nos termos da lei e das 

convenções internacionais aplicáveis, no horário e condições fixados para as visitas de advogados.  
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Artigo 63.º - Vigilância e controlo 

1 - As visitas pessoais previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 59.º são realizadas em local próprio, sob a vigilância 

necessária, proporcional e adequada à satisfação de exigências de ordem e segurança. 

2 - O controlo auditivo das visitas só pode ter lugar na medida do estritamente necessário para garantir a 

ordem e segurança no estabelecimento prisional. 

3 - As visitas pessoais previstas no n.º 1 do artigo 59.º aos reclusos colocados em regime de segurança 

decorrem em local que assegure a separação física integral entre recluso e visitante, salvo nos casos 

excepcionalmente autorizados pelo director, nos termos definidos pelo Regulamento Geral. 

4 - O controlo dos visitantes realiza-se através de equipamentos de detecção, por palpação e por revista ao 

vestuário, calçado, mala pessoal ou objecto similar, com respeito pela sua dignidade e integridade e pelo seu 

sentimento de pudor. 

5 - É proibida a revista dos visitantes por desnudamento. 

6 - Durante a visita não é permitida a entrega directa de coisas e valores, com excepção do caso previsto no 

n.º 4 do artigo 61.º 

 

 

Artigo 64.º - Interrupção da visita 

1 - A visita pode ser interrompida se o recluso ou o visitante, depois de advertidos, persistirem na violação 

de normas legais ou regulamentares ou puserem em risco a ordem, a segurança e a disciplina do 

estabelecimento prisional. 

2 - A interrupção da visita é imediatamente comunicada ao director do estabelecimento prisional. 

 

 

Artigo 65.º - Não autorização e proibição de visita 

1 - O director do estabelecimento prisional pode não autorizar a visita quando não se verifiquem os 

pressupostos previstos no presente capítulo e pode proibir a visita de pessoas que ponham em perigo a 

segurança e ordem do estabelecimento ou possam prejudicar a reinserção social do recluso. 

2 - A proibição da visita não pode ter duração superior a seis meses. 

3 - Decorrido o prazo de proibição fixado nos termos do número anterior e mantendo-se os pressupostos 

referidos no n.º 1, o director pode propor ao director-geral dos Serviços Prisionais que determine a proibição 

de visita por novo período, de duração até seis meses, prorrogável por iguais períodos de tempo. 

4 - As decisões de não autorização, de proibição e de prorrogação da proibição de visita são fundamentadas 

e comunicadas ao recluso. 

5 - O recluso pode impugnar a legalidade das decisões de não autorização, de proibição e de prorrogação da 

proibição de visita perante o tribunal de execução das penas. 

6 - O disposto no presente artigo não é aplicável às visitas previstas nos artigos 61.º, 62.º e 66.º 

 

 

Artigo 66.º - Visitas aos estabelecimentos prisionais 

1 - Sem prejuízo do previsto em outras disposições legais, podem visitar os estabelecimentos prisionais, no 

exercício das suas funções: 

a) O Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente do 

Supremo Tribunal de Justiça, o Presidente do Tribunal Constitucional, o Ministro da Justiça, o Procurador-

Geral da República, o Provedor de Justiça e o bastonário da Ordem dos Advogados; 

b) Os demais titulares dos órgãos de soberania e magistrados do Ministério Público; 
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c) Os representantes de organizações internacionais com atribuições em matérias relativas à promoção e 

protecção dos direitos dos reclusos, nos termos de convenções internacionais em vigor em Portugal; 

d) As pessoas que acompanhem as entidades referidas nas alíneas anteriores. 

2 - Podem ainda visitar os estabelecimentos prisionais situados nas respectivas Regiões Autónomas, no 

exercício das suas funções, os Presidentes dos Governos Regionais, os Representantes da República e os 

Presidentes das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, bem como as pessoas que os 

acompanhem. 

3 - Podem ser autorizadas pelo Ministro da Justiça ou pelo director-geral dos Serviços Prisionais outras 

visitas, designadamente de docentes, estudantes e investigadores, no âmbito de trabalhos e investigações de 

carácter científico ou académico, e de organizações que visem a promoção de direitos humanos. 

 

 

CAPÍTULO II - Correspondência e outros meios de comunicação 
Artigo 67.º - Correspondência 

1 - O recluso tem direito a receber e a enviar, a expensas suas, correspondência e encomendas, nos termos 

do presente Código e do Regulamento Geral, que pode estabelecer limites de recepção e expedição de 

encomendas, tendo em conta o regime de execução, a regularidade das visitas e o apoio sócio-familiar. 

2 - Sempre que o solicite, o recluso é auxiliado na escrita e leitura da sua correspondência. 

 

 

Artigo 68.º - Controlo da correspondência 

1 - A correspondência e encomendas do recluso são verificadas por razões de ordem e segurança do 

estabelecimento prisional e para detecção de objectos proibidos por lei ou pelo Regulamento Geral. 

2 - A leitura pode ser ordenada, por despacho fundamentado do director do estabelecimento prisional, quando 

a correspondência possa pôr em perigo as finalidades da execução, quando exista fundada suspeita da prática 

de crime ou por justificadas razões de protecção da vítima do crime ou de ordem e segurança. 

3 - A decisão referida no número anterior é comunicada ao recluso, salvo em caso de receio fundado de grave 

prejuízo para os valores que através dela se pretendem acautelar. 

4 - Não é objecto de qualquer controlo a correspondência com as pessoas e entidades referidas nos artigos 

61.º e 62.º e nos n.os 1 e 2 do artigo 66.º nem a respeitante ao exercício do direito previsto nas alíneas m) e 

n) do n.º 1 do artigo 7.º 

 

 

Artigo 69.º - Retenção de correspondência 

1 - A retenção de correspondência e de encomendas do recluso só pode ter lugar mediante despacho 

fundamentado do director do estabelecimento prisional e na sequência do controlo previsto no artigo anterior, 

sendo comunicada ao recluso, salvo em caso de receio fundado de grave prejuízo para os valores que através 

dela se pretendem acautelar. 

2 - As decisões de retenção de correspondência e de não comunicação ao recluso são comunicadas ao 

Ministério Público junto do tribunal de execução das penas para verificação da legalidade. 

3 - Cabe ao Ministério Público junto do tribunal de execução das penas promover sobre o destino da 

correspondência retida. 

4 - Os objectos proibidos encontrados na correspondência e nas encomendas são retidos, aplicando-se 

correspondentemente o disposto no artigo 28.º. 
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Artigo 70.º - Contactos telefónicos 

1 - O recluso pode efectuar, a expensas suas, chamadas telefónicas, nos termos do Regulamento Geral, salvo 

restrições impostas por fundadas razões de ordem, segurança ou reinserção social. 

2 - O recluso pode ser autorizado a receber chamadas telefónicas em situações pessoais ou profissionais 

particularmente relevantes. 

3 - O Regulamento Geral pode prever limitações aos contactos telefónicos dos reclusos colocados em regime 

de segurança. 

4 - As decisões de restrição ou autorização previstas no presente artigo competem ao director do 

estabelecimento prisional. 

5 - O recluso pode impugnar a legalidade das decisões de restrição previstas no n.º 1 perante o tribunal de 

execução das penas. 

 

 

Artigo 71.º - Controlo dos contactos telefónicos 

1 - Os contactos telefónicos podem ser objecto de controlo presencial, por despacho fundamentado do 

director, quando coloquem em perigo as finalidades da execução, quando exista fundada suspeita da prática 

de crime ou por justificadas razões de protecção da vítima do crime ou de ordem e segurança. 

2 - Não são objecto de controlo os contactos telefónicos com as pessoas e entidades referidas nos artigos 

61.º e 62.º e nos n.os 1 e 2 do artigo 66.º nem os respeitantes ao exercício do direito previsto nas alíneas m) 

e n) do n.º 1 do artigo 7.º 

3 - A decisão de controlo dos contactos telefónicos é comunicada ao recluso, salvo em caso de receio fundado 

de grave prejuízo para os valores que através dela se pretendem acautelar. 

 

 

Artigo 72.º - Outros meios de comunicação 

1 - O director do estabelecimento prisional pode, a título excepcional, autorizar o recluso a utilizar qualquer 

outro meio técnico de comunicação existente no estabelecimento prisional, nomeadamente correio electrónico 

e telecópia, em situações pessoais ou profissionais particularmente relevantes ou urgentes, sendo controlado 

o respectivo conteúdo. 

2 - Não é objecto de controlo o conteúdo das comunicações com as pessoas e entidades referidas nos artigos 

61.º e 62.º e nos n.os 1 e 2 do artigo 66.º nem das respeitantes ao exercício do direito previsto nas alíneas m) 

e n) do n.º 1 do artigo 7.º 

 

 

Artigo 73.º - Dever de sigilo 

Os funcionários que tomarem conhecimento do conteúdo das comunicações previstas no presente capítulo e 

no anterior estão obrigados a sigilo, que apenas pode ser quebrado na medida do absolutamente necessário 

para prevenir ou impedir a prática de crime, proteger a vítima do crime ou salvaguardar a ordem e segurança 

do estabelecimento prisional. 

 

 

CAPÍTULO III - Comunicação social 
Artigo 74.º - Direito à informação 

É assegurada ao recluso a possibilidade de se manter informado sobre os acontecimentos públicos relevantes, 

nomeadamente através de acesso a jornais, revistas, livros, emissões de rádio e de televisão. 
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Artigo 75.º - Contactos com órgãos de comunicação social 

1 - Os órgãos de comunicação social podem, com autorização do director-geral dos Serviços Prisionais, 

visitar os estabelecimentos prisionais para realização de reportagens sobre o seu funcionamento e actividades 

desde que tal não prejudique a reinserção social dos reclusos ou a ordem, segurança e disciplina no 

estabelecimento prisional. 

2 - Os órgãos de comunicação social podem igualmente ser autorizados a realizar entrevistas a reclusos, com 

o consentimento esclarecido e expresso deste, quando tal não prejudique a sua reinserção social nem ponha 

em causa a disciplina, ordem ou segurança no estabelecimento prisional, as finalidades da prisão preventiva, 

a privacidade ou a segurança de terceiros. 

3 - Na decisão prevista no número anterior são especialmente ponderados os riscos de estigmatização do 

recluso decorrente da sua excessiva exposição mediática, de impacte negativo sobre a vítima ou familiares 

desta, de violação da privacidade de terceiros e de desvalorização da conduta delituosa e das suas 

consequências. 

4 - A decisão prevista no n.º 2 é da competência do director-geral dos Serviços Prisionais, podendo ser 

impugnada pelo recluso perante o tribunal de execução das penas. 

5 - Tratando-se de recluso preventivo, a autorização da entrevista depende ainda da não oposição do tribunal 

à ordem do qual o recluso cumpre prisão preventiva, com base na ponderação do prejuízo da entrevista para 

as finalidades da prisão preventiva. 

6 - Em qualquer caso, não são permitidas: 

a) A recolha e divulgação de imagens e sons que permitam a identificação de reclusos, salvo consentimento 

esclarecido e expresso dos mesmos; 

b) A recolha e divulgação de imagens e sons que permitam a identificação de filhos que os reclusos 

mantenham consigo no estabelecimento; 

c) Emissões de rádio ou televisão em directo do estabelecimento prisional; 

d) Entrevistas a reclusos colocados em regime de segurança ou reportagens em estabelecimentos prisionais 

ou unidades de segurança especial; 

e) A recolha e divulgação de imagens que possam pôr em risco a segurança do estabelecimento prisional. 

 

 

CAPÍTULO IV - Licenças de saída do estabelecimento prisional 
Artigo 76.º - Tipos de licenças de saída 

1 - Podem ser concedidas ao recluso, com o seu consentimento, licenças de saída jurisdicionais ou 

administrativas. 

2 - As licenças de saída jurisdicionais visam a manutenção e promoção dos laços familiares e sociais e a 

preparação para a vida em liberdade. 

3 - As licenças de saída administrativas compreendem: 

a) Saídas de curta duração, para manter e promover os laços familiares e sociais; 

b) Saídas para realização de actividades; 

c) Saídas especiais, por motivos de particular significado humano ou para resolução de situações urgentes e 

inadiáveis; 

d) Saídas de preparação para a liberdade. 

4 - Independentemente do consentimento do recluso, é autorizada a sua saída custodiada para: 

a) Comparência em acto judicial ou em acto de investigação criminal; 

b) Receber cuidados de saúde não susceptíveis de serem prestados no estabelecimento prisional, nos termos 

da lei. 

5 - O Regulamento Geral dispõe sobre os procedimentos relativos a licenças de saída.  
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Artigo 77.º - Disposições comuns 

1 - O período de saída é considerado tempo de execução da pena ou da medida privativa da liberdade, excepto 

se a respectiva licença for revogada. 

2 - O recluso é informado sobre os motivos da não concessão de licença de saída, salvo se fundadas razões 

de ordem e segurança o impedirem. 

3 - A não concessão de licenças de saída não pode, em caso algum, ser utilizada como medida disciplinar. 

4 - Os reclusos em regime de segurança apenas beneficiam das licenças de saída administrativas previstas 

na alínea c) do n.º 3 e no n.º 4 do artigo anterior. 

5 - Os reclusos preventivos apenas beneficiam das licenças de saída administrativas previstas nas alíneas b) 

e c) do n.º 3 e no n.º 4 do artigo anterior. 

6 - Na programação das licenças de saída deve ter-se em conta o normal desenvolvimento das actividades do 

recluso. 

7 - As licenças de saída jurisdicionais, de curta duração e de preparação para a liberdade não podem ser 

gozadas consecutivamente. 

8 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 4 do artigo 22.º 

 

 

Artigo 78.º - Requisitos e critérios gerais 

1 - Podem ser concedidas licenças de saída quando se verifiquem os seguintes requisitos: 

a) Fundada expectativa de que o recluso se comportará de modo socialmente responsável, sem cometer 

crimes; 

b) Compatibilidade da saída com a defesa da ordem e da paz social; e 

c) Fundada expectativa de que o recluso não se subtrairá à execução da pena ou medida privativa da liberdade. 

2 - Tendo em conta as finalidades das licenças de saída, ponderam-se na sua concessão: 

a) A evolução da execução da pena ou medida privativa da liberdade; 

b) As necessidades de protecção da vítima; 

c) O ambiente social ou familiar em que o recluso se vai integrar; 

d) As circunstâncias do caso; e 

e) Os antecedentes conhecidos da vida do recluso. 

3 - Na concessão de licenças de saída podem ser fixadas condições, adequadas ao caso concreto, a observar 

pelo recluso. 

 

 

Artigo 79.º - Licenças de saída jurisdicionais 

1 - As licenças de saída jurisdicionais são concedidas e revogadas pelo tribunal de execução das penas. 

2 - As licenças de saída jurisdicionais podem ser concedidas quando cumulativamente se verifique: 

a) O cumprimento de um sexto da pena e no mínimo seis meses, tratando-se de pena não superior a cinco 

anos, ou o cumprimento de um quarto da pena, tratando-se de pena superior a cinco anos; 

b) A execução da pena em regime comum ou aberto; 

c) A inexistência de outro processo pendente em que esteja determinada prisão preventiva; 

d) A inexistência de evasão, ausência ilegítima ou revogação da liberdade condicional nos 12 meses que 

antecederem o pedido. 

3 - Nos casos de execução sucessiva de penas de prisão ou de pena relativamente indeterminada, o sexto e o 

quarto da pena determinam-se, respectivamente, em função da soma das penas ou da pena que concretamente 

caberia ao crime. 
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4 - Cada licença de saída não pode ultrapassar o limite máximo de cinco ou sete dias seguidos, consoante a 

execução da pena decorra em regime comum ou aberto, a gozar de quatro em quatro meses. 

5 - As licenças de saída jurisdicionais não são custodiadas. 

 

 

Artigo 80.º - Licenças de saída de curta duração 

1 - O director do estabelecimento prisional pode conceder licenças de saída de curta duração desde que 

cumulativamente se verifique: 

a) A execução da pena em regime aberto; 

b) O gozo prévio com êxito de uma licença de saída jurisdicional; 

c) A inexistência de evasão, ausência ilegítima ou revogação da liberdade condicional nos 12 meses que 

antecederem o pedido. 

2 - As licenças de saída de curta duração podem ser concedidas de três em três meses, até ao máximo de três 

dias seguidos, abrangendo preferencialmente os fins-de-semana. 

3 - As licenças de saída de curta duração não são custodiadas. 

 

 

Artigo 81.º - Licenças de saída para actividades 

1 - O director-geral dos Serviços Prisionais pode conceder a reclusos que se encontrem em regime comum 

ou aberto: 

a) Licenças de saída para actividades, com carácter ocasional, no âmbito laboral, do ensino, da formação 

profissional ou de outros programas; 

b) Licenças de saída para visitas de estudo, de formação ou lúdicas, adequadas ao desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais, organizadas pelo estabelecimento prisional. 

2 - As licenças de saída previstas no número anterior são sempre custodiadas, excepto em situações 

excepcionais, devidamente fundamentadas. 

3 - No caso de recluso em prisão preventiva, a concessão de licenças de saída previstas na alínea a) do n.º 1 

depende da não oposição do tribunal à ordem do qual cumpre a medida de coacção. 

 

 

Artigo 82.º - Licenças de saída especiais 

1 - Podem ser concedidas pelo director do estabelecimento prisional licenças de saída custodiadas por 

motivos de particular significado humano ou para resolução de situações relevantes e inadiáveis, 

designadamente: 

a) Em caso de doença grave ou falecimento de familiar próximo ou de pessoa com quem o recluso mantenha 

ligação afectiva análoga; 

b) Por motivo de força maior ou de negócio ou acto jurídico que não possa ser resolvido no interior do 

estabelecimento prisional ou no exterior, por procurador ou gestor de negócios. 

2 - As licenças de saída especiais decorrem pelo tempo estritamente necessário à concretização do fim a que 

se destinam, não podendo exceder doze horas. 

3 - No caso de recluso em prisão preventiva, a concessão depende da não oposição do tribunal à ordem do 

qual cumpre a medida de coacção, salvo quando a demora possa tornar inútil a saída, caso em que esta é de 

imediato comunicada àquele tribunal, com indicação dos motivos e da urgência que a determinaram. 
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Artigo 83.º - Licenças de saída de preparação para a liberdade 

A fim de facilitar a preparação para a liberdade, o director-geral dos Serviços Prisionais pode autorizar o 

recluso a sair do estabelecimento prisional, até ao máximo de oito dias, nos últimos três meses de 

cumprimento da pena ou nos últimos três meses que antecedem os cinco sextos de pena superior a seis anos 

de prisão. 

 

 

Artigo 84.º - Renovação do pedido 

Em caso de não concessão de licença de saída jurisdicional ou de curta duração, o recluso não pode 

apresentar novo pedido antes de decorridos quatro ou três meses, respectivamente, a contar da data daquela 

decisão, salvo se prazo inferior for fixado nesta. 

 

 

Artigo 85.º - Incumprimento das condições 

1 - Se, durante a licença de saída, o recluso deixar de cumprir injustificadamente qualquer das condições 

impostas, pode a entidade que a concedeu fazer-lhe solene advertência, determinar a impossibilidade de 

apresentação de novo pedido durante seis meses ou revogar a licença de saída. 

2 - Tratando-se de licença de saída administrativa, o recluso pode impugnar perante o tribunal de execução 

das penas a legalidade da decisão de revogação. 

3 - Tratando-se de licença de saída administrativa, o director comunica a revogação ao Ministério Público 

junto do tribunal de execução das penas para os efeitos previstos na alínea h) do artigo 141.º 

4 - A revogação da licença de saída determina o desconto, pelo tribunal de execução das penas, no 

cumprimento da pena, do tempo em que o recluso esteve em liberdade. 

5 - Ao revogar a licença de saída, a entidade que a concedeu determina a fixação de um prazo, entre 6 e 12 

meses a contar do regresso ao estabelecimento prisional, durante o qual o recluso não pode apresentar novo 

pedido. 

 

 

TÍTULO XII - Ordem, segurança e disciplina 
CAPÍTULO I - Princípios gerais 
Artigo 86.º - Finalidades 

1 - A ordem e a disciplina no estabelecimento prisional são mantidas como condição indispensável para a 

realização das finalidades da execução das penas e medidas privativas da liberdade e no interesse de uma 

vida em comum organizada e segura. 

2 - A segurança no estabelecimento prisional é mantida para protecção de bens jurídicos fundamentais, 

pessoais e patrimoniais, para defesa da sociedade e para que o recluso não se subtraia à execução da pena 

ou da medida privativa da liberdade. 

3 - O sentido de responsabilidade do recluso é fomentado como factor determinante da ordem, da segurança 

e da disciplina no estabelecimento prisional. 

4 - A ordem, a segurança e a disciplina são mantidas com subordinação aos princípios da necessidade, da 

adequação e da proporcionalidade. 
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Artigo 87.º - Manutenção da ordem e da segurança 

1 - A manutenção da ordem e da segurança no estabelecimento prisional compete aos serviços prisionais, 

nomeadamente através do corpo da guarda prisional, sem prejuízo do recurso excepcional à intervenção de 

outras forças e serviços de segurança em caso de alteração grave ou nos casos previstos na Lei de Segurança 

Interna. 

2 - A intervenção de outras forças e serviços de segurança processa-se em estreita articulação com os serviços 

prisionais, respeita o princípio da proporcionalidade e limita-se, nomeadamente quanto às suas extensão e 

duração e aos meios utilizados, ao estritamente necessário ao pronto restabelecimento da ordem e da 

segurança no estabelecimento prisional e à salvaguarda das finalidades legais que a determinaram. 

 

 

CAPÍTULO II - Meios de ordem e segurança 
Artigo 88.º - Tipos, finalidades e utilização 

1 - Para assegurar a ordem e a segurança no estabelecimento prisional são utilizados meios comuns e 

especiais de segurança, nos termos do presente Código e do Regulamento Geral. 

2 - São meios comuns de segurança, designadamente, a observação, a revista pessoal, a busca, o controlo 

periódico de presenças e o controlo através de instrumentos de detecção, de meios cinotécnicos ou de 

sistemas electrónicos de vigilância ou biométricos. 

3 - Admitem-se exclusivamente os seguintes meios especiais de segurança: 

a) Proibição do uso ou apreensão temporária de determinados bens ou objectos; 

b) Observação do recluso durante o período nocturno; 

c) Privação ou restrição do convívio com determinados reclusos ou do acesso a espaços comuns do 

estabelecimento prisional; 

d) Utilização de algemas; 

e) Colocação em cela de separação da restante população prisional; 

f) Colocação em quarto de segurança. 

4 - Os meios especiais de segurança apenas são utilizados quando haja perigo sério de evasão ou tirada ou 

quando, em virtude do seu comportamento ou estado psíco-emocional, haja perigo sério de prática pelo 

recluso de actos de violência contra si próprio ou contra bens jurídicos pessoais ou patrimoniais. 

5 - Os meios especiais de segurança têm natureza cautelar, mantêm-se apenas enquanto durar a situação de 

perigo que determinou a sua aplicação e nunca são utilizados a título disciplinar. 

6 - As decisões de utilização e de cessação dos meios especiais de segurança são fundamentadas e competem 

ao director do estabelecimento prisional ou a quem o substitua, devendo neste caso ser imediatamente 

comunicadas àquele. 

7 - O recluso é informado dos motivos da utilização dos meios especiais de segurança, salvo se fundadas 

razões de ordem e segurança o impedirem. 

 

 

Artigo 89.º - Revista pessoal e busca 

1 - A revista pessoal é realizada quando não possam utilizar-se com êxito instrumentos de detecção, sendo 

efectuada por pessoa do mesmo sexo do recluso, com respeito pela sua dignidade e integridade e pelo seu 

sentimento de pudor. 

2 - A revista pessoal por desnudamento pode ser efectuada, mediante autorização do director do 

estabelecimento prisional, quando existam suspeitas de que o recluso traz consigo objectos não permitidos e 

decorre em local reservado, de forma a respeitar a privacidade do recluso. 
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3 - O Regulamento Geral pode estabelecer situações em que as revistas previstas nos n.os 1 e 2 são 

obrigatórias. 

4 - A intrusão corporal para extracção de objectos é realizada sob orientação médica e autorizada pelo tribunal 

de execução das penas. 

5 - A busca ao espaço de alojamento do recluso é efectuada com respeito pelos objectos que lhe pertencem 

e, sempre que possível, na sua presença. 

 

 

Artigo 90.º - Sistemas de vigilância 

Nos estabelecimentos prisionais podem ser utilizados sistemas de vigilância electrónica, nomeadamente de 

videovigilância nos espaços comuns e de controlo biométrico, com salvaguarda da intimidade da vida privada, 

nos termos da lei e do Regulamento Geral. 

 

 

Artigo 91.º - Utilização de algemas 

1 - As algemas podem ser utilizadas, sempre que possível sob vigilância médica, pelo tempo estritamente 

indispensável, sempre que de outro modo não seja possível evitar que o recluso pratique actos de violência 

contra bens jurídicos pessoais, do próprio ou de terceiro, ou patrimoniais. 

2 - As algemas podem ainda ser usadas nas deslocações ao exterior para prevenir perigo de evasão ou tirada 

ou de prática dos actos referidos no número anterior. 

3 - As algemas apenas podem ser aplicadas nos pulsos, devendo ser retiradas quando o recluso compareça 

perante autoridade judicial ou administrativa e durante a realização de acto médico, excepto quando aquela 

autoridade ou quem realizar o acto médico determinar o contrário. 

 

 

Artigo 92.º - Cela de separação 

1 - A colocação do recluso em cela de separação da restante população prisional só pode ter lugar quando 

exista perigo sério de evasão ou tirada ou quando, devido ao seu comportamento, exista perigo sério da prática 

de actos de violência contra bens jurídicos pessoais, do próprio ou de terceiro, ou patrimoniais, se os meios 

especiais menos gravosos se revelarem ineficazes ou inadequados. 

2 - A colocação do recluso em cela de separação exclui a vida em comum e a comunicação com os demais 

reclusos e limita os contactos com o exterior, podendo ser reduzido o período de permanência a céu aberto, 

com salvaguarda do limite previsto no n.º 2 do artigo 51.º 

3 - É obrigatória a observação por médico ou enfermeiro num prazo máximo de vinte e quatro horas após o 

início da execução desta medida. 

4 - Se o recluso se encontrar sob especial observação ou tratamento médico ou revelar ideação suicida ou no 

caso de gravidez, puerpério ou após interrupção de gravidez, é obrigatória a realização de exame médico 

prévio, salvo se se tratar de situação de perigo iminente e não for possível recorrer a outro meio de segurança, 

caso em que se procede posteriormente a exame médico urgente. 

5 - Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo 88.º, a colocação do recluso em cela de separação é 

obrigatoriamente reapreciada pelo director do estabelecimento prisional de 72 em 72 horas. 

6 - A decisão de manutenção do recluso em cela de separação, na primeira reapreciação realizada em 

cumprimento do número anterior, é comunicada ao Ministério Público junto do tribunal de execução das 

penas, para verificação da legalidade. 

7 - O director do estabelecimento prisional informa o Ministério Público da cessação deste meio especial de 

segurança. 
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8 - Se, decorridos 30 dias, se mantiverem os motivos que justificaram a aplicação deste meio especial de 

segurança, o director do estabelecimento prisional propõe a colocação do recluso em regime de segurança, 

nos termos do artigo 15.º 

 

 

Artigo 93.º - Quarto de segurança 

1 - A colocação do recluso em quarto de segurança só pode ter lugar em situação de grave alteração do seu 

estado psíco-emocional que represente sério perigo de actos de violência contra bens jurídicos pessoais, do 

próprio ou de terceiro, ou patrimoniais, se os outros meios especiais se revelarem ineficazes ou inadequados, 

podendo ser reduzido o período de permanência a céu aberto, com salvaguarda do limite previsto no n.º 2 do 

artigo 51.º 

2 - O recluso colocado em quarto de segurança é imediatamente examinado pelo médico, devendo ser sujeito 

a acompanhamento clínico diário enquanto este meio especial de segurança se mantiver. 

3 - O médico informa por escrito o director do estabelecimento prisional, após cada exame clínico, sobre o 

estado de saúde do recluso e sobre a eventual necessidade de fazer cessar este meio especial de segurança. 

4 - Decorridos 10 dias e mantendo-se os pressupostos que conduziram à colocação em quarto de segurança, 

o recluso é transferido para estabelecimento ou unidade hospitalar adequada. 

5 - A colocação do recluso em quarto de segurança é comunicada ao Ministério Público junto do tribunal de 

execução das penas para verificação da legalidade. 

 

 

CAPÍTULO III - Meios coercivos 
Artigo 94.º - Princípios gerais 

1 - É permitida a utilização de meios coercivos para afastar um perigo actual para a ordem e segurança do 

estabelecimento prisional que não possa ser eliminado de outro modo, designadamente: 

a) Para impedir actos individuais ou colectivos de insubordinação, rebelião, amotinação ou evasão; 

b) Para evitar a prática pelo recluso de actos de violência contra bens jurídicos pessoais, do próprio ou de 

terceiro, ou patrimoniais; 

c) Para vencer a resistência activa ou passiva do recluso a uma ordem legítima; 

d) Para impedir a tirada de reclusos ou a entrada ou permanência ilegais de pessoas no estabelecimento 

prisional. 

2 - Os meios coercivos só podem ser utilizados pelo tempo estritamente indispensável à realização do 

objectivo que visam alcançar, de acordo com os princípios da necessidade, da adequação e da 

proporcionalidade. 

3 - Os meios coercivos, quer pela sua natureza quer pela forma de utilização, não podem afectar a dignidade 

do recluso nem podem ser utilizados a título disciplinar. 

4 - Os serviços prisionais asseguram ao seu pessoal formação permanente para uma correcta utilização dos 

meios coercivos. 

 

 

Artigo 95.º - Tipos e condições de utilização dos meios coercivos 

1 - São meios coercivos a coacção física, a coacção com meios auxiliares e as armas. 

2 - Considera-se coacção física a que é exercida sobre pessoas através da utilização de força corporal. 

3 - As algemas constituem meios auxiliares da coacção física. 

4 - A utilização de meios coercivos é, sempre que possível, precedida de advertência. 
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5 - A utilização de meios coercivos é obrigatoriamente seguida de exame médico e de inquérito às 

circunstâncias que a determinaram. 

6 - No interior da zona prisional, à excepção do bastão de serviço, não é admitido o porte de meios auxiliares 

ou armas por parte dos funcionários prisionais ou de outras pessoas que tenham contacto com os reclusos. 

7 - A utilização de meios auxiliares ou armas por parte do pessoal do corpo da guarda prisional só é admitida 

quando seja estritamente necessária à salvaguarda ou reposição da ordem e da disciplina ou em caso de 

legítima defesa ou estado de necessidade. 

8 - A utilização de armas de fogo por parte do pessoal do corpo da guarda prisional obedece aos requisitos e 

segue o regime das situações de recurso a arma de fogo em acção policial. 

9 - Os tipos e as condições de utilização de meios coercivos são concretizados pelo Regulamento de Utilização 

dos Meios Coercivos nos Serviços Prisionais. 

 

 

Artigo 96.º - Decisão e comunicação 

1 - A utilização de meios coercivos é decidida pelo director do estabelecimento prisional e, no caso de recurso 

a armas, determina a abertura de processo de averiguações e é comunicada imediatamente ao director-geral 

dos Serviços Prisionais. 

2 - Em caso de urgência ou perigo iminente, na ausência do director a decisão é tomada por quem o substitua 

ou pelo funcionário que tenha a responsabilidade de prevenir a situação, devendo neste caso ser comunicada 

imediatamente ao director. 

 

 

Artigo 97.º - Evasão ou ausência não autorizada 

1 - O director do estabelecimento prisional comunica de imediato a evasão ou ausência não autorizada do 

recluso às forças e serviços de segurança, ao director-geral dos Serviços Prisionais, ao tribunal à ordem do 

qual cumpre medida privativa de liberdade e ao tribunal de execução das penas, comunicando igualmente a 

captura. 

2 - Ao condenado que dolosamente se tiver eximido, total ou parcialmente, à execução de pena de prisão ou 

de medida de internamento é correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 335.º, 336.º e 337.º do 

Código de Processo Penal, relativos à declaração de contumácia, com as modificações seguintes: 

a) Os editais e anúncios contêm, em lugar da indicação do crime e das disposições legais que o punem, a 

indicação da sentença condenatória e da pena ou medida de segurança a executar; 

b) O despacho de declaração da contumácia e o decretamento do arresto são da competência do tribunal de 

execução das penas. 

3 - Quando considerar que a evasão ou a ausência do recluso pode criar perigo para o ofendido, o tribunal 

competente informa-o da ocorrência, reportando-o igualmente à entidade policial da área da residência do 

ofendido. 

4 - Qualquer autoridade judiciária ou agente de serviço ou força de segurança tem o dever de capturar e 

conduzir a estabelecimento prisional qualquer recluso evadido ou que se encontre fora do estabelecimento 

sem autorização. 
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TÍTULO XIII - Regime disciplinar 
CAPÍTULO I - Disposições gerais 
Artigo 98.º - Princípios 

1 - Só pode ser punida disciplinarmente a prática de facto que constitua infracção disciplinar nos termos do 

presente Código. 

2 - Não é permitido o recurso à analogia para qualificar um facto como infracção disciplinar nem para 

determinar a medida disciplinar que lhe corresponda, aplicando-se unicamente as medidas disciplinares 

previstas no presente Código. 

3 - A medida disciplinar, quer pela sua natureza quer pelo modo de execução, não pode ofender a dignidade 

do recluso nem comprometer a sua saúde ou integridade física. 

4 - É proibida a aplicação colectiva ou por tempo indeterminado de medida disciplinar. 

5 - Quando se mostre suficiente a mera advertência ou a mediação, não há lugar a procedimento para a 

aplicação de medida disciplinar. 

6 - O recluso não pode ser punido disciplinarmente mais de uma vez pela prática da mesma infracção. 

7 - O Regulamento Geral concretiza os procedimentos necessários à execução do disposto no presente título. 

 

 

Artigo 99.º - Reincidência disciplinar 

1 - Considera-se reincidência disciplinar o cometimento de nova infracção, da mesma ou de outra espécie, 

antes de decorridos três meses sobre a data da prática de anterior infracção disciplinar. 

2 - Em caso de reincidência disciplinar, o limite temporal máximo da medida disciplinar é elevado de um 

terço. 

 

 

Artigo 100.º - Concurso de infracções disciplinares 

Quando o recluso tiver efectivamente praticado mais de uma infracção disciplinar, são-lhe aplicáveis as 

medidas disciplinares correspondentes a cada uma das infracções. 

 

 

Artigo 101.º - Infracção disciplinar continuada 

1 - Constitui uma só infracção disciplinar continuada a realização plúrima da mesma infracção disciplinar ou 

de várias infracções disciplinares semelhantes, executadas de forma essencialmente homogénea e no quadro 

da solicitação de uma mesma situação exterior que diminua consideravelmente a culpa do recluso. 

2 - A infracção disciplinar continuada é sancionada com a medida disciplinar aplicável ao facto mais grave 

que integra a continuação. 

 

 

CAPÍTULO II - Infracções e medidas disciplinares 
Artigo 102.º - Classificação das infracções disciplinares 

As infracções disciplinares classificam-se em: 

a) Infracções disciplinares simples; 

b) Infracções disciplinares graves. 
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Artigo 103.º - Infracções disciplinares simples 

Considera-se infracção disciplinar simples: 

a) Não se apresentar, reiteradamente, limpo e arranjado; 

b) Não proceder, reiteradamente, à limpeza e arrumação do alojamento e respectivo equipamento; 

c) Não proceder, reiteradamente, à limpeza, arrumação e manutenção dos equipamentos e instalações do 

estabelecimento prisional; 

d) Organizar e participar em jogos de fortuna ou azar no estabelecimento prisional; 

e) Estabelecer comunicação não permitida ou por meios fraudulentos com o exterior ou, violando proibição 

expressa, com outros reclusos no estabelecimento prisional; 

f) Divulgar dolosamente notícias ou dados falsos relativos ao estabelecimento prisional; 

g) Simular doença ou situação de perigo para a sua saúde ou de terceiro; 

h) Efectuar negócio não autorizado com outros reclusos; 

i) Introduzir, produzir, fabricar, fazer sair, distribuir, transaccionar, ter em seu poder ou guardar no 

estabelecimento prisional objectos proibidos ou organizar essas actividades; 

j) Destruir, danificar, desfigurar ou tornar não utilizáveis dolosamente bens de reduzido valor do 

estabelecimento prisional, de funcionários prisionais, dos demais reclusos ou de terceiros; 

l) Insultar, ofender ou difamar outro recluso ou terceiro no estabelecimento prisional ou durante saída 

custodiada; 

m) Insultar, ofender ou difamar funcionário prisional no exercício das suas funções ou por causa destas; 

n) Resistir a ordens legítimas dos funcionários no exercício das suas funções; 

o) Praticar, no estabelecimento prisional ou durante saída custodiada, qualquer outro facto previsto na lei 

como crime cujo procedimento dependa de queixa ou de acusação particular; ou 

p) Não cumprir, ou cumprir com injustificado atraso, os deveres impostos, nos termos legais ou 

regulamentares, ou as ordens legítimas dos funcionários, no exercício das suas funções, no estabelecimento 

prisional ou durante saída autorizada. 

 

 

Artigo 104.º - Infracções disciplinares graves 

Considera-se infracção disciplinar grave: 

a) Estabelecer comunicação não permitida ou por meios fraudulentos com o exterior ou, violando proibição 

expressa, com outros reclusos no interior do estabelecimento prisional e criar deste modo perigo para a ordem 

e segurança do estabelecimento prisional; 

b) Divulgar dolosamente notícias ou dados falsos relativos ao estabelecimento prisional e criar deste modo 

perigo para a ordem e segurança deste; 

c) Simular doença ou situação de perigo para a sua saúde ou de terceiro, que implique deslocação ao exterior 

ou uma excepcional afectação de meios do estabelecimento prisional; 

d) Efectuar negócio não autorizado de valor económico elevado com outros reclusos ou, independentemente 

do seu valor, com funcionários do estabelecimento prisional ou terceiros; 

e) Insultar, ofender ou difamar, de forma pública e notória, outro recluso ou terceiro no interior do 

estabelecimento prisional ou fora deste durante saída custodiada; 

f) Insultar, ofender ou difamar, de forma pública e notória, funcionário do estabelecimento prisional no 

exercício das suas funções ou por causa destas; 

g) Destruir, danificar, desfigurar ou tornar não utilizáveis, dolosamente ou com negligência grosseira, bens 

do estabelecimento prisional, de funcionários prisionais, dos demais reclusos e de terceiros, de valor 

económico significativo, ou, independentemente do prejuízo causado, criando perigo para a ordem e 

segurança do estabelecimento prisional; 
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h) Resistir com violência ou desobedecer, de forma pública e notória, a ordens legítimas dos funcionários no 

exercício das suas funções; 

i) Introduzir, produzir, fabricar, fazer sair, distribuir, transaccionar, ter em seu poder ou guardar no 

estabelecimento prisional objectos proibidos ou organizar essas actividades e criar deste modo perigo para a 

ordem e segurança do estabelecimento prisional; 

j) Deter, possuir, introduzir, produzir, fabricar, distribuir ou transaccionar no estabelecimento prisional 

estupefacientes ou qualquer outra substância tóxica, fármacos não prescritos ou bebidas alcoólicas não 

autorizadas ou organizar essas actividades; 

l) Intimidar ou estabelecer relação de poder ou de autoridade sobre outros reclusos; 

m) Ameaçar, coagir, agredir ou constranger a acto sexual outro recluso, funcionário prisional ou terceiro, no 

estabelecimento prisional ou durante saída custodiada; 

n) Tentar evadir-se, evadir-se, promover ou participar em tirada de recluso; 

o) Promover ou participar em motim ou acto colectivo de insubordinação ou de desobediência às ordens 

legítimas dos funcionários no exercício das suas funções; 

p) Praticar, no estabelecimento prisional ou durante saída custodiada, qualquer outro facto previsto na lei 

como crime cujo procedimento não dependa de queixa; ou 

q) Não cumprir, ou cumprir com injustificado atraso, os deveres impostos, nos termos legais ou 

regulamentares, ou as ordens legítimas dos funcionários, no exercício das suas funções, no estabelecimento 

prisional ou durante saída autorizada, e criar deste modo perigo para a ordem e segurança do estabelecimento 

prisional. 

 

 

Artigo 105.º - Medidas disciplinares 

1 - São aplicáveis ao recluso as seguintes medidas disciplinares: 

a) Repreensão escrita; 

b) Privação do uso e posse de objectos pessoais não indispensáveis por período não superior a 60 dias; 

c) Proibição de utilização do fundo previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 46.º por período não superior a 60 

dias; 

d) Restrição ou privação de actividades sócio-culturais, desportivas ou de ocupação de tempo livre por 

período não superior a 60 dias; 

e) Diminuição do tempo livre diário de permanência a céu aberto, por período não superior a 30 dias, 

salvaguardado o limite mínimo estabelecido no presente Código; 

f) Permanência obrigatória no alojamento até 30 dias; 

g) Internamento em cela disciplinar até 21 dias. 

2 - A medida prevista na alínea g) do número anterior só é aplicável às infracções graves. 

3 - A escolha e a determinação da duração da medida disciplinar são feitas em função da natureza da infracção, 

da gravidade da conduta e das suas consequências, do grau de culpa do recluso, dos seus antecedentes 

disciplinares, das exigências de prevenção da prática de outras infracções disciplinares e da vontade de 

reparar o dano causado. 

4 - Em caso de concurso de infracções disciplinares, ainda que a soma das medidas disciplinares aplicadas 

exceda 120 dias, no caso das alíneas c), d) e e), ou 60 dias, no caso das alíneas f) e g) do n.º 1, a medida 

disciplinar executada não pode exceder aquelas durações, sem prejuízo do disposto no artigo 113.º 
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Artigo 106.º - Suspensão da execução da medida disciplinar 

1 - A execução de medida disciplinar aplicada a infracções disciplinares simples pode ser suspensa pelo 

período máximo de três meses, mediante decisão fundamentada, sempre que seja de concluir que a simples 

censura do facto e a ameaça da sanção realizam de forma adequada e suficiente as suas finalidades. 

2 - A suspensão da execução de medida disciplinar é subordinada ao cumprimento de deveres razoavelmente 

exigíveis destinados a reparar as consequências da infracção, nomeadamente: 

a) Dar ao lesado imediata satisfação moral adequada; 

b) Indemnizar o lesado, no todo ou em parte, dentro do prazo fixado; 

c) Entregar a instituições de solidariedade social, nomeadamente associações de apoio à vítima e organizações 

de voluntariado, uma contribuição monetária ou prestação em espécie de valor equivalente; 

d) Realizar, no prazo da suspensão, tarefas de interesse comum, não remuneradas, com consentimento, por 

período não inferior a 20 nem superior a 120 horas, sem prejuízo do normal desenvolvimento das suas 

actividades formativas e laborais. 

3 - Se, durante o período de suspensão, o recluso, culposamente, deixar de cumprir qualquer dos deveres 

impostos ou praticar nova infracção disciplinar, é revogada a suspensão. 

4 - Durante o período de suspensão não corre o prazo de prescrição da medida. 

 

 

Artigo 107.º - Permanência obrigatória no alojamento 

1 - A permanência no alojamento consiste na presença contínua do recluso naquele, podendo ser reduzido o 

período de permanência a céu aberto, com salvaguarda do limite previsto no n.º 2 do artigo 51.º 

2 - O recluso mantém o direito à correspondência e a contactos com o seu advogado e com o assistente 

religioso. 

3 - O director do estabelecimento prisional pode autorizar visitas regulares de familiares próximos com a 

duração máxima de uma hora por semana. 

4 - Para não prejudicar a formação profissional ou escolar do recluso, o director do estabelecimento prisional 

pode autorizar o cumprimento desta medida em períodos interpolados. 

 

 

Artigo 108.º - Internamento em cela disciplinar 

1 - O internamento em cela disciplinar consiste na presença contínua do recluso em cela que assegure a sua 

separação da restante população prisional, podendo ser reduzido o período de permanência a céu aberto, com 

salvaguarda do limite previsto no n.º 2 do artigo 51.º 

2 - Durante a execução da medida, o recluso é privado de actividades e de comunicações com o exterior, sem 

prejuízo dos contactos com o advogado ou o assistente religioso e do acesso a correspondência, jornais, 

livros e revistas. 

3 - O director do estabelecimento prisional apenas pode autorizar visitas quando circunstâncias ponderosas 

o justifiquem. 

4 - Durante a execução da medida de internamento em cela disciplinar aplicada a recluso que mantenha 

consigo filho menor, é garantido a este acompanhamento e apoio e um tempo de convívio diário entre ambos. 

5 - A cela disciplinar reúne as indispensáveis condições de habitabilidade, as características e o equipamento 

especificados no Regulamento Geral, que concretiza as demais matérias previstas no presente artigo. 
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Artigo 109.º - Assistência médica 

1 - O recluso que se encontre a cumprir as medidas disciplinares previstas nas alíneas f) e g) do n.º 1 do 

artigo 105.º fica sob vigilância clínica, sendo observado com a frequência necessária pelo médico, que se 

pronuncia por escrito sempre que considere necessário interromper ou alterar a execução da medida 

disciplinar. 

2 - O médico do estabelecimento prisional é ouvido antes da aplicação de medida disciplinar a recluso que 

se encontre em tratamento médico psiquiátrico ou que revele ideação suicida ou, no caso de gravidez, 

puerpério ou após interrupção de gravidez, quando se trate das medidas disciplinares previstas nas alíneas f) 

e g) do n.º 1 do artigo 105.º e, nos restantes casos, quando circunstâncias excepcionais o justifiquem. 

 

 

CAPÍTULO III - Procedimento disciplinar 
Artigo 110.º - Princípios gerais 

1 - A aplicação de medida disciplinar é precedida de procedimento escrito ou gravado, salvo tratando-se de 

repreensão escrita. 

2 - Iniciado o procedimento, o recluso é informado dos factos que lhe são imputados, sendo-lhe garantidos 

os direitos de ser assistido por advogado, ser ouvido e de apresentar provas para sua defesa. 

3 - O procedimento disciplinar é considerado urgente, devendo ser concluído no prazo máximo de 10 dias 

úteis. 

4 - A decisão final e a sua fundamentação são notificadas ao recluso e ao seu defensor, quando o tenha, e 

registadas no processo individual daquele. 

5 - A tramitação do procedimento disciplinar é concretizada no Regulamento Geral. 

 

 

Artigo 111.º - Medidas cautelares na pendência do processo disciplinar 

1 - O director do estabelecimento prisional pode determinar, em qualquer fase do processo disciplinar, a 

aplicação das medidas cautelares necessárias para impedir a continuação da infracção disciplinar ou a 

perturbação da convivência ordenada e segura no estabelecimento prisional ou garantir a protecção de pessoa 

ou a preservação de meios de prova. 

2 - As medidas cautelares devem ser proporcionais à gravidade da infracção e adequadas aos efeitos 

cautelares a atingir, podendo consistir em proibições de contactos ou de actividades ou, nos casos mais 

graves, em confinamento, no todo ou em parte do dia, em alojamento individual. 

3 - A aplicação de medidas cautelares não pode exceder 60 dias ou, no caso de confinamento, 30 dias. 

4 - Sendo aplicada medida cautelar de confinamento por todo o dia, é aplicável o n.º 1 do artigo 109.º 

5 - Se o recluso vier a ser sancionado com a medida de permanência obrigatória no alojamento ou 

internamento em cela disciplinar, o tempo da medida cautelar cumprida é ponderado, para efeitos de 

atenuação, na sanção que vier a ser aplicada. 

 

 

Artigo 112.º - Competência 

1 - A aplicação de medida disciplinar compete ao director do estabelecimento prisional. 

2 - Se a infracção disciplinar tiver sido praticada contra o director, a aplicação de medida disciplinar compete 

ao director-geral dos Serviços Prisionais. 

3 - A decisão de aplicação de medida disciplinar pode ser precedida de audição do conselho técnico do 

estabelecimento prisional. 
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Artigo 113.º - Execução das medidas disciplinares 

1 - A execução da medida disciplinar é imediata, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte. 

2 - Quando o recluso tiver de cumprir duas ou mais medidas disciplinares, a sua execução é simultânea 

sempre que as medidas forem concretamente compatíveis. 

3 - A execução sucessiva de medida disciplinar de internamento em cela disciplinar não pode exceder 30 dias. 

4 - Mostrando-se necessária a interrupção da execução da medida, nos termos do número anterior, esta é 

retomada decorridos oito dias. 

5 - Em ocasiões de particular significado humano ou religioso, o director do estabelecimento prisional pode 

interromper o cumprimento das medidas disciplinares previstas nas alíneas f) e g) do n.º 1 do artigo 105.º 

pelo período máximo de vinte e quatro horas. 

 

 

Artigo 114.º - Impugnação 

1 - O recluso pode impugnar, perante o tribunal de execução das penas, as decisões de aplicação das medidas 

disciplinares de permanência obrigatória no alojamento e de internamento em cela disciplinar. 

2 - A impugnação tem efeito suspensivo, sem prejuízo do disposto no artigo 111.º 

 

 

Artigo 115.º - Prescrição 

1 - O procedimento disciplinar extingue-se, por efeito de prescrição, quando tiverem decorrido quatro ou seis 

meses a contar da data do cometimento da infracção, conforme se trate de infracções simples ou graves, 

respectivamente. 

2 - A prescrição referida no número anterior interrompe-se com a comunicação ao recluso da instauração do 

procedimento disciplinar. 

3 - A medida disciplinar prescreve nos prazos de quatro ou seis meses a contar do dia seguinte ao da decisão 

que a aplicou, conforme se trate, respectivamente, de infracções simples ou graves. 

4 - A prescrição referida no número anterior interrompe-se com o início de execução da medida. 

 

 

TÍTULO XIV - Salvaguarda de direitos e meios de tutela 
Artigo 116.º - Direito de reclamação, petição, queixa e exposição 

1 - O recluso tem direito a apresentar, por escrito, individual ou colectivamente, reclamações, petições, 

queixas e exposições relativas à execução das medidas privativas da liberdade para defesa dos seus direitos. 

2 - As reclamações, petições, queixas e exposições podem ser dirigidas ao director do estabelecimento 

prisional, que: 

a) Recorre à mediação, para alcançar soluções consensuais; 

b) Se pronuncia sobre as reclamações, petições, queixas e exposições que lhe são dirigidas, no prazo máximo 

de 30 dias; ou 

c) As envia de imediato às entidades ou organismos competentes, dando conhecimento ao recluso. 

3 - As reclamações, petições, queixas e exposições podem também ser dirigidas ao director-geral dos 

Serviços Prisionais e ao Serviço de Auditoria e Inspecção da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais. 

4 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o recluso pode igualmente apresentar petições, queixas 

e exposições aos órgãos de soberania e a outras entidades, designadamente à Inspecção-Geral dos Serviços 

de Justiça, ao Provedor de Justiça, à Ordem dos Advogados, ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, ao 

Comité Europeu para a Prevenção da Tortura e ao Comité contra a Tortura da Organização das Nações Unidas. 

5 - O Regulamento Geral concretiza as condições de exercício dos direitos referidos nos números anteriores.  
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Artigo 117.º - Direito à informação jurídica 

1 - O estabelecimento prisional disponibiliza ao recluso informação jurídica escrita, designadamente 

legislação e doutrina penais e penitenciárias, o Regulamento Geral e convenções internacionais aplicáveis. 

2 - Em especial ao recluso estrangeiro é disponibilizada informação, em língua que ele compreenda, sobre as 

possibilidades de execução no estrangeiro da sentença penal portuguesa e da sua transferência para o 

estrangeiro e sobre os termos da execução da pena acessória de expulsão. 

 

 

TÍTULO XV - Modificação da execução da pena de prisão de reclusos portadores de doença 

grave, evolutiva e irreversível ou de deficiência grave e permanente ou de idade avançada. 
Artigo 118.º - Beneficiários 

Pode beneficiar de modificação da execução da pena, quando a tal se não oponham fortes exigências de 

prevenção ou de ordem e paz social, o recluso condenado que: 

a) Se encontre gravemente doente com patologia evolutiva e irreversível e já não responda às terapêuticas 

disponíveis; 

b) Seja portador de grave deficiência ou doença irreversível que, de modo permanente, obrigue à dependência 

de terceira pessoa e se mostre incompatível com a normal manutenção em meio prisional; ou 

c) Tenha idade igual ou superior a 70 anos e o seu estado de saúde, física ou psíquica, ou de autonomia se 

mostre incompatível com a normal manutenção em meio prisional ou afecte a sua capacidade para entender 

o sentido da execução da pena. 

 

 

Artigo 119.º - Consentimento 

1 - A modificação da execução da pena depende sempre do consentimento do condenado, ainda que 

presumido. 

2 - Há consentimento presumido quando a situação física ou psicológica do condenado permitir 

razoavelmente supor que teria eficazmente consentido na modificação se tivesse podido conhecer ou 

pronunciar-se sobre os respectivos pressupostos. 

 

 

Artigo 120.º - Modalidades de modificação da execução da pena 

1 - A modificação da execução da pena reveste as seguintes modalidades: 

a) Internamento do condenado em estabelecimentos de saúde ou de acolhimento adequados; ou 

b) Regime de permanência na habitação. 

2 - O tribunal pode, se entender necessário, decidir-se pela fiscalização por meios técnicos de controlo à 

distância, com base em parecer médico e dos serviços de reinserção social. 

3 - O tempo de duração do internamento ou do regime de permanência em habitação é considerado tempo de 

execução da pena, nomeadamente para efeitos de liberdade condicional. 

4 - As modalidades referidas no n.º 1 podem ser: 

a) Substituídas uma pela outra; 

b) Revogadas, quando o condenado infrinja grosseira ou repetidamente deveres resultantes da modificação 

da execução da pena, cometa crime pelo qual venha a ser condenado ou se verifique uma alteração substancial 

dos pressupostos da sua aplicação, e se revele inadequada ou impossível a medida prevista na alínea anterior. 

5 - Para os efeitos previstos no número anterior, o tribunal solicita anualmente às entidades de saúde 

competentes a actualização do parecer previsto na alínea aplicável do n.º 2 do artigo 217.º.  
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Artigo 121.º - Deveres do condenado 

Recaem em especial sobre o condenado os deveres de permanecer no estabelecimento ou na habitação nos 

períodos de tempo fixados e de aceitar as medidas de apoio e vigilância dos serviços de reinserção social, 

cumprir as suas orientações e responder aos contactos, nomeadamente por via telefónica, que por este forem 

feitos durante os períodos em que deva permanecer no estabelecimento ou na habitação. 

 

 

Artigo 122.º - Extensão do regime 

1 - Quando, no momento da condenação, se encontrem preenchidos os respectivos pressupostos materiais, 

pode o tribunal que condena em pena de prisão decidir-se pela imediata aplicação, com as devidas 

adaptações, da modificação da execução da pena. 

2 - No caso previsto no número anterior, aplica-se o disposto no artigo 477.º do Código de Processo Penal. 

 

 

TÍTULO XVI - Regras especiais 
CAPÍTULO I - Prisão preventiva e detenção 
Artigo 123.º - Prisão preventiva 

1 - A prisão preventiva, em conformidade com o princípio da presunção de inocência, é executada de forma a 

excluir qualquer restrição da liberdade não estritamente indispensável à realização da finalidade cautelar que 

determinou a sua aplicação e à manutenção da ordem, segurança e disciplina no estabelecimento prisional. 

2 - A prisão preventiva executa-se de acordo com o disposto na decisão judicial que determinou a sua 

aplicação. 

3 - O recluso preventivo pode, querendo, frequentar cursos de ensino e formação profissional, trabalhar e 

participar nas outras actividades organizadas pelo estabelecimento prisional. 

4 - O recluso preventivo tem o dever de proceder à limpeza, arrumação e manutenção do seu alojamento e de 

participar nas actividades de limpeza, arrumação e manutenção dos equipamentos e instalações do 

estabelecimento prisional. 

5 - O recluso preventivo pode receber visitas, sempre que possível todos os dias. 

6 - Na medida do possível e desde que razões de saúde, higiene e segurança não o desaconselhem, o recluso 

preventivo pode receber alimentos do exterior, nos termos do Regulamento Geral. 

7 - O recluso preventivo colocado em regime de segurança está sujeito às limitações decorrentes deste regime 

impostas pelo presente Código. 

 

 

Artigo 124.º - Detenção 

1 - O detido apenas pode permanecer em estabelecimentos ou unidades prisionais destinados, por despacho 

do director-geral dos Serviços Prisionais, à guarda de detidos. 

2 - Ao detido é aplicável o disposto no presente Código e no Regulamento Geral, com as necessárias 

adaptações. 

3 - O detido tem direito a contactar com o seu advogado a qualquer hora do dia ou da noite. 

4 - Quando fundadas razões de saúde o justifiquem, o detido é observado por médico do estabelecimento 

prisional ou, a expensas suas, por médico da sua confiança. 
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CAPÍTULO II - Prisão por dias livres e em regime de semidetenção 
Artigo 125.º - Execução, faltas e termo do cumprimento 

(Revogado.) 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 94/2017, de 23 de Agosto 

 

 

CAPÍTULO III - Medida de segurança de internamento e internamento de imputável portador de 

anomalia psíquica 
Artigo 126.º - Princípios gerais 

1 - A execução da medida privativa da liberdade aplicada a inimputável ou a imputável internado, por decisão 

judicial, em estabelecimento destinado a inimputáveis orienta-se para a reabilitação do internado e a sua 

reinserção no meio familiar e social, prevenindo a prática de outros factos criminosos e servindo a defesa da 

sociedade e da vítima em especial. 

2 - As medidas referidas no número anterior e o internamento preventivo são executados preferencialmente 

em unidade de saúde mental não prisional e, sempre que se justificar, em estabelecimentos prisionais ou 

unidades especialmente vocacionados, tendo em conta o determinado na decisão judicial e os critérios 

previstos no artigo 20.º, com as necessárias adaptações. 

3 - A decisão de afectação a estabelecimento ou unidade prisional especialmente vocacionado, nos termos do 

número anterior, compete ao director-geral dos Serviços Prisionais e é comunicada ao tribunal de execução 

das penas. 

4 - A execução de medida privativa da liberdade aplicada a inimputável ou a imputável internado em 

estabelecimento destinado a inimputáveis, bem como do internamento preventivo, obedece ao disposto no 

presente Código, com as adaptações justificadas pela diferente natureza e finalidades destas medidas e com 

as especificações fixadas neste capítulo, e no Regulamento Geral. 

5 - Quando a execução decorra em unidade de saúde mental não prisional, obedece ao disposto no presente 

Código, com as adaptações que vierem a ser fixadas por diploma próprio. 

 

 

Artigo 127.º - Regimes de execução 

1 - Os regimes de execução previstos no presente Código aplicam-se, com as necessárias adaptações, ao 

inimputável e ao imputável internado em estabelecimento destinado a inimputáveis. 

2 - A escolha e a alteração do regime de execução são efectuadas sob orientação médica. 

 

 

Artigo 128.º - Plano terapêutico e de reabilitação 

1 - No caso de aplicação de medida de segurança privativa da liberdade ou de internamento de imputável em 

estabelecimento destinado a inimputáveis, é obrigatória a elaboração de plano terapêutico e de reabilitação, 

estruturado em função das necessidades, aptidões individuais e avaliação de risco. 

2 - O plano terapêutico e de reabilitação do internado: 

a) Respeita a sua individualidade e dignidade; 

b) Promove o seu envolvimento e o dos seus familiares; 

c) Compreende actividades ocupacionais e terapias individuais ou de grupo; 

d) Privilegia a sua integração em programas de reabilitação e, sempre que a situação pessoal e processual o 

permita, em estruturas comunitárias; 
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e) Cria as condições necessárias para a continuidade do tratamento após a libertação. 

3 - O plano é elaborado com a participação de especialistas em saúde mental, sendo remetido ao tribunal de 

execução das penas para homologação. 

4 - Na elaboração do plano deve procurar-se obter a participação e adesão do internado, salvo se o seu estado 

de saúde tornar a participação inútil ou inviável. 

5 - O plano é periodicamente avaliado e actualizado, em função das necessidades de tratamento do internado 

e das suas condições de inserção familiar e social. 

6 - Ao inimputável e ao imputável internado em estabelecimento destinado a inimputáveis é aplicável o 

disposto nas alíneas a) a d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 5.º da Lei n.º 36/98, de 24 de Julho. 

 

 

Artigo 129.º - Processo individual 

1 - No processo individual do internado são integradas as comunicações recebidas do tribunal e registados 

os elementos a este fornecidos, bem como os relatórios de avaliação periódica dos efeitos do tratamento sobre 

a perigosidade do internado. 

2 - Anualmente e sempre que as condições o justificarem ou o tribunal de execução das penas o solicitar, o 

director do estabelecimento remete para o processo organizado naquele tribunal o relatório de avaliação 

periódica. 

 

 

Artigo 130.º - Licenças de saída 

1 - Se não houver prejuízo para as finalidades terapêuticas, podem ser concedidas aos internados as licenças 

de saída previstas no presente Código, verificados os respectivos pressupostos, sob orientação médica. 

2 - Durante o período mínimo de internamento aplicado nos termos do n.º 2 do artigo 91.º do Código Penal, 

apenas podem ser concedidas saídas jurisdicionais compatíveis com o plano terapêutico e de reabilitação. 

 

 

Artigo 131.º - Meios especiais de segurança 

A aplicação de meio especial de segurança relativamente a inimputável ou a imputável internado em 

estabelecimento destinado a inimputáveis é ordenada pelo director, sob proposta e orientação do médico, 

salvo se se tratar de situação de perigo iminente. 

 

 

Artigo 132.º - Reclamação, petição, queixa, exposição e impugnação 

1 - O inimputável e o imputável internado em estabelecimento destinado a inimputáveis são auxiliados no 

exercício dos seus direitos de reclamação, petição, queixa e exposição. 

2 - O inimputável e o imputável internado em estabelecimento destinado a inimputáveis são assistidos por 

advogado, constituído ou nomeado, no exercício do direito de impugnação previsto no artigo 114.º 

 

 

LIVRO II - Do processo perante o tribunal de execução das penas 

TÍTULO I - Disposições gerais 
Artigo 133.º - Jurisdicionalização da execução 

Compete aos tribunais judiciais administrar a justiça penal em matéria de execução das penas e medidas 

privativas da liberdade, nos termos da lei.  
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Artigo 134.º - Intervenção do Ministério Público 

Ao Ministério Público cabe acompanhar e verificar a legalidade da execução das penas e medidas privativas 

da liberdade, nos termos do respectivo Estatuto e do presente Código. 

 

 

Artigo 135.º - Serviços prisionais 

1 - Os serviços prisionais garantem, nos termos da lei: 

a) A execução das penas e medidas privativas da liberdade, de acordo com as respectivas finalidades; e 

b) A ordem, segurança e disciplina nos estabelecimentos prisionais. 

2 - Os serviços prisionais efectuam as comunicações previstas no livro i aos tribunais competentes e 

promovem junto destes todas as diligências legalmente previstas. 

 

 

Artigo 136.º - Serviços de reinserção social 

1 - Os serviços de reinserção social intervêm na execução das penas e medidas privativas da liberdade 

prestando assessoria técnica aos tribunais de execução das penas e garantindo o acompanhamento da 

liberdade condicional e da liberdade para prova, nos termos previstos na lei. 

2 - Os serviços de reinserção social colaboram com os serviços prisionais na preparação da liberdade 

condicional, promovendo a reinserção social e a prevenção criminal, nomeadamente através de mecanismos 

de natureza social, educativa e laboral. 

 

 

TÍTULO II - Tribunais de execução das penas 
CAPÍTULO I - Competência 
Artigo 137.º - Competência territorial 

1 - A competência territorial do tribunal de execução das penas determina-se em função da localização do 

estabelecimento a que se encontre afecto o recluso. 

2 - Quanto a arguido ou condenado residente no estrangeiro, é competente o Tribunal de Execução das Penas 

de Lisboa. 

3 - Nos demais casos, é competente o tribunal de execução das penas com sede na área da residência do 

arguido ou do condenado. 

4 - Se, por efeito das regras que determinam a competência territorial, o processo vier a ser transmitido a 

outro tribunal de execução das penas, a transmissão é notificada ao arguido, ao seu advogado, ao tribunal da 

condenação, aos serviços de reinserção social e, se o arguido estiver privado da liberdade, à Direcção-Geral 

dos Serviços Prisionais e aos directores dos estabelecimentos prisionais envolvidos. 

 

 

Artigo 138.º - Competência material 

1 - Compete ao tribunal de execução das penas garantir os direitos dos reclusos, pronunciando-se sobre a 

legalidade das decisões dos serviços prisionais nos casos e termos previstos na lei. 

2 - Após o trânsito em julgado da sentença que determinou a aplicação de pena ou medida privativa da 

liberdade, compete ao tribunal de execução das penas acompanhar e fiscalizar a respectiva execução e decidir 

da sua modificação, substituição e extinção, sem prejuízo do disposto no artigo 371.º-A do Código de 

Processo Penal. 
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3 - Compete ainda ao tribunal de execução das penas acompanhar e fiscalizar a execução da prisão e do 

internamento preventivos, devendo as respectivas decisões ser comunicadas ao tribunal à ordem do qual o 

arguido cumpre a medida de coacção. 

4 - Sem prejuízo de outras disposições legais, compete aos tribunais de execução das penas, em razão da 

matéria: 

a) Homologar os planos individuais de readaptação, bem como os planos terapêuticos e de reabilitação de 

inimputável e de imputável portador de anomalia psíquica internado em estabelecimento destinado a 

inimputáveis, e as respectivas alterações; 

b) Conceder e revogar licenças de saída jurisdicionais; 

c) Conceder e revogar a liberdade condicional, a adaptação à liberdade condicional e a liberdade para prova; 

d) Homologar a decisão do director-geral dos Serviços Prisionais de colocação do recluso em regime aberto 

no exterior, antes da respectiva execução; 

e) Determinar a execução da pena acessória de expulsão, declarando extinta a pena de prisão, e determinar a 

execução antecipada da pena acessória de expulsão; 

f) Convocar o conselho técnico sempre que o entenda necessário ou quando a lei o preveja; 

g) Decidir processos de impugnação de decisões dos serviços prisionais; 

h) Definir o destino a dar à correspondência retida; 

i) Declarar perdidos e dar destino aos objectos ou valores apreendidos aos reclusos; 

j) Decidir sobre a modificação da execução da pena de prisão relativamente a reclusos portadores de doença 

grave, evolutiva e irreversível ou de deficiência grave e permanente ou de idade avançada, bem como da 

substituição ou da revogação das respectivas modalidades; 

l) Decidir sobre a homologação do plano de reinserção social e das respetivas alterações, as autorizações de 

ausência, a modificação das regras de conduta e a revogação do regime, quando a pena de prisão seja 

executada em regime de permanência na habitação; 

m) Rever e prorrogar a medida de segurança de internamento de inimputáveis; 

n) Decidir sobre a prestação de trabalho a favor da comunidade e sobre a sua revogação, nos casos de 

execução sucessiva de medida de segurança e de pena privativas da liberdade; 

o) Determinar o internamento ou a suspensão da execução da pena de prisão em virtude de anomalia psíquica 

sobrevinda ao agente durante a execução da pena de prisão e proceder à sua revisão; 

p) Determinar o cumprimento do resto da pena ou a continuação do internamento pelo mesmo tempo, no caso 

de revogação da prestação de trabalho a favor da comunidade ou da liberdade condicional de indivíduo sujeito 

a execução sucessiva de medida de segurança e de pena privativas da liberdade; 

q) Declarar a caducidade das alterações ao regime normal de execução da pena, em caso de simulação de 

anomalia psíquica; 

r) Declarar cumprida a pena de prisão efectiva que concretamente caberia ao crime cometido por condenado 

em pena relativamente indeterminada, tendo sido recusada ou revogada a liberdade condicional; 

s) Declarar extinta a pena de prisão efectiva, a pena relativamente indeterminada e a medida de segurança de 

internamento; 

t) Emitir mandados de detenção, de captura e de libertação; 

u) Informar o ofendido da libertação ou da evasão do recluso, nos casos previstos nos artigos 23.º e 97.º; 

v) Instruir o processo de concessão e revogação do indulto e proceder à respectiva aplicação; 

x) Proferir a declaração de contumácia e decretar o arresto de bens, quanto a condenado que dolosamente se 

tiver eximido, total ou parcialmente, à execução de pena de prisão ou de medida de internamento; 

z) Decidir sobre o cancelamento provisório de factos ou decisões inscritos no registo criminal; 

aa) Julgar o recurso sobre a legalidade da transcrição nos certificados do registo criminal. 
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Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 40/2010, de 3 de Setembro 

Lei n.º 94/2017, de 23 de Agosto 

 

 

CAPÍTULO II - Incompetência e conflitos de competência 
Artigo 139.º - Declaração de incompetência e efeitos 

1 - A incompetência do tribunal é por este conhecida e declarada oficiosamente e pode ser deduzida pelo 

Ministério Público e pelo condenado até ao trânsito da decisão que ponha termo ao processo. 

2 - Declarada a incompetência, o processo é remetido ao tribunal competente, sem prejuízo da prática dos 

actos processuais urgentes. 

 

 

Artigo 140.º - Conflitos de competência 

À definição, denúncia e resolução do conflito de competência aplicam-se, com as necessárias adaptações, as 

normas correspondentes do Código de Processo Penal. 

 

 

CAPÍTULO III - Ministério Público 
Artigo 141.º - Competência 

Sem prejuízo de outras disposições legais, ao representante do Ministério Público junto do tribunal de 

execução das penas compete: 

a) Visitar os estabelecimentos prisionais regularmente e sempre que necessário ou conveniente para o 

exercício das competências previstas no presente Código; 

b) Verificar a legalidade das decisões dos serviços prisionais que, nos termos do presente Código, lhe devam 

ser obrigatoriamente comunicadas para esse efeito e impugnar as que considere ilegais; 

c) Recorrer das decisões do tribunal de execução das penas, nos termos previstos na lei; 

d) Participar no conselho técnico; 

e) Impulsionar a transferência, para o país da nacionalidade ou da residência, de pessoa sujeita a medida 

privativa da liberdade por tribunal português ou dar seguimento ao pedido; 

f) Promover a detenção provisória, a extradição activa e a entrega de pessoa contra a qual exista processo 

pendente no tribunal de execução das penas; 

g) Diligenciar, junto do tribunal competente, pela promoção da realização do cúmulo jurídico de penas logo 

que, por qualquer forma, tome conhecimento da verificação dos respectivos pressupostos; 

h) Promover o desconto, no cumprimento da pena, do tempo em que o recluso andou em liberdade, na 

hipótese de revogação de licença de saída administrativa ou jurisdicional; 

i) Em caso de execução sucessiva de penas, proceder ao respectivo cômputo, para efeitos de concessão de 

liberdade condicional; 

j) Em caso de revogação de licença de saída ou da liberdade condicional, calcular as datas para o termo de 

pena e, nos casos de admissibilidade de liberdade condicional, para os efeitos previstos nos artigos 61.º e 

62.º do Código Penal e submeter o cômputo à homologação do juiz; 

l) Dar parecer sobre a concessão do indulto e promover a respectiva revogação; 

m) Suscitar a resolução do conflito de competência; 

n) (Revogada.) 

o) Instaurar os procedimentos, promover e realizar as demais diligências previstas no presente Código. 
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Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 27/2019, de 28 de Março 

 

 

TÍTULO III - Conselho técnico 
Artigo 142.º - Competência 

1 - O conselho técnico é um órgão auxiliar do tribunal de execução das penas com funções consultivas. 

2 - Ao conselho técnico compete, designadamente: 

a) Emitir parecer sobre a concessão de liberdade condicional, de liberdade para prova e de licenças de saída 

jurisdicionais e sobre as condições a que devem ser sujeitas; 

b) Dar parecer sobre os assuntos que, nos termos da lei, sejam submetidos à sua apreciação pelo juiz do 

tribunal de execução das penas. 

c) Dar parecer, quando solicitado, nos termos do n.º 4 do artigo 172.º-A, sobre a colocação de reclusos em 

regime aberto no exterior. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 40/2010, de 3 de Setembro 

 

 

Artigo 143.º - Presidência e composição 

1 - O conselho técnico é presidido pelo juiz do tribunal de execução das penas com jurisdição sobre a área 

de localização do estabelecimento prisional e nele pode participar o representante do Ministério Público junto 

do mesmo tribunal. 

2 - Quando participe no conselho técnico, o representante do Ministério Público pode intervir para solicitar a 

prestação de esclarecimentos ou a obtenção de elementos que entenda necessários para o exercício das suas 

competências. 

3 - São membros do conselho técnico o director do estabelecimento prisional, que tem voto de qualidade, o 

responsável para a área do tratamento penitenciário, o chefe do serviço de vigilância e segurança e o 

responsável da competente equipa dos serviços de reinserção social. 

4 - O juiz do tribunal de execução das penas pode chamar a participar na reunião do conselho técnico qualquer 

funcionário, sem direito de voto, se for considerada útil a sua colaboração para os assuntos em discussão. 

5 - O conselho técnico reúne no estabelecimento prisional. 

 

 

TÍTULO IV - Processo 
CAPÍTULO I - Disposições gerais 
Artigo 144.º - Natureza individual do processo 

1 - O processo no tribunal de execução das penas tem natureza individual. 

2 - Quando o processo tenha por base a comunicação a que se refere o artigo 477.º do Código de Processo 

Penal e a sentença abranja vários arguidos, extrair-se-ão, oficiosamente, tantas certidões quantos os arguidos. 

 

 

Artigo 145.º - Carácter único do processo 

1 - No tribunal de execução das penas é organizado, relativamente a cada indivíduo, um único processo. 

2 - Constituem-se em principais os autos que derem origem à abertura do processo. 

3 - São autuados e correm por apenso aos autos principais todos os demais processos e incidentes. 
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4 - Na eventualidade de os autos a que se referem os dois números anteriores se encontrarem já findos, são 

requisitados ao arquivo, ainda que de outro tribunal, seguindo-se o disposto no número anterior, salvo se se 

referirem a factos já cancelados do registo criminal. 

 

 

Artigo 146.º - Fundamentação dos actos e publicidade do processo 

1 - Os actos decisórios do juiz de execução das penas são sempre fundamentados, devendo ser especificados 

os motivos de facto e de direito da decisão. 

2 - O processo no tribunal de execução das penas é, desde o seu início, acessível aos sujeitos que nele 

intervêm, ficando estes, porém, vinculados ao segredo de justiça. 

3 - Relativamente a outras entidades, não judiciais, o processo torna-se público a partir da audição do arguido 

ou condenado, se a ela houver lugar. 

4 - Se não houver lugar à referida audição, o processo é público depois de proferida a decisão em primeira 

instância. 

5 - A publicidade do processo respeita sempre os dados relativos à reserva da vida privada do arguido ou 

condenado, mesmo que constituam meio de prova, preserva o seu processo de reinserção social e a 

dignidade, o bom nome e a reputação da vítima. 

6 - A consulta do auto, a obtenção de cópias, extractos e certidões de partes dele e a reprodução, pelos órgãos 

de comunicação social, de peças processuais ou de documentos incorporados no processo dependem de 

requerimento dirigido ao juiz com indicação dos fins a que se destinam e limitam-se ao estritamente 

indispensável e adequado à realização da finalidade em causa. 

7 - Constitui crime de desobediência simples a utilização da consulta do processo ou das cópias, extractos 

ou certidões para fins diversos dos expressamente indicados nos termos do número anterior. 

 

 

Artigo 147.º - Intervenção de advogado 

1 - É permitida a intervenção de advogado nos termos gerais de direito. 

2 - É obrigatória a assistência de advogado nos casos especialmente previstos na lei ou quando estejam em 

causa questões de direito. 

 

 

Artigo 148.º - Rejeição e aperfeiçoamento 

Recebido o requerimento inicial, o juiz do tribunal de execução das penas, ouvido o Ministério Público, pode: 

a) Rejeitá-lo, se manifestamente infundado ou quando contenha pretensão já antes rejeitada e baseada nos 

mesmos elementos; 

b) Convidar ao aperfeiçoamento. 

 

 

Artigo 149.º - Comunicações, convocações e notificações 

São correspondentemente aplicáveis ao processo no tribunal de execução das penas as disposições do 

Código de Processo Penal relativas à comunicação de actos processuais, convocações e notificações. 
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Artigo 150.º - Utilização da informática 

1 - A tramitação dos processos é efectuada electronicamente em termos a definir por portaria do membro do 

Governo responsável pela área da justiça, devendo as disposições processuais relativas a actos dos 

magistrados e das secretarias ser objecto das adaptações práticas que se revelem necessárias. 

2 - A portaria referida no número anterior regula, designadamente: 

a) A apresentação de peças processuais e documentos; 

b) A distribuição de processos; 

c) A prática, necessariamente por meios electrónicos, dos actos processuais dos magistrados e dos 

funcionários; 

d) Os actos, peças, autos e termos do processo que não podem constar do processo em suporte físico; 

e) A comunicação com os serviços prisionais e de reinserção social. 

 

 

Artigo 151.º - Processos urgentes 

1 - Correm em férias os processos de concessão de adaptação à liberdade condicional, de liberdade 

condicional e de liberdade para prova, de modificação da execução da pena de prisão por motivo de doença 

grave, evolutiva e irreversível, de verificação da legalidade e de impugnação de decisões dos serviços 

prisionais com efeito suspensivo. 

2 - São também considerados urgentes e correm em férias os processos cuja demora possa causar prejuízo, 

quando o juiz, oficiosamente ou a requerimento, assim o decida por despacho fundamentado. 

 

 

Artigo 152.º - Prazos 

1 - Salvo disposição legal em contrário, é de 10 dias o prazo para a prática de qualquer acto processual. 

2 - À contagem dos prazos para a prática de actos processuais são aplicáveis as disposições da lei do processo 

civil. 

 

 

Artigo 153.º - Custas 

1 - Sem prejuízo do disposto na lei em matéria de apoio judiciário, nos processos que corram termos pelo 

tribunal de execução das penas são devidas custas, em conformidade com o Regulamento das Custas 

Processuais. 

2 - O processo de indulto não está sujeito ao pagamento de quaisquer custas. 

3 - A liquidação das custas é efectuada a final pela secção de processos, no prazo de cinco dias. 

4 - Em caso de recurso, a liquidação é realizada após o trânsito em julgado da decisão final, no tribunal de 

execução das penas que tiver decidido em 1.ª instância. 

5 - Sobre as quantias contadas ou liquidadas incidem juros de mora a partir do prazo estabelecido na lei para 

o respectivo pagamento. 

6 - Em tudo o que não estiver previsto nos números anteriores é aplicável subsidiariamente o disposto no 

Regulamento das Custas Processuais. 

 

 

Artigo 154.º - Direito subsidiário 

Sempre que o contrário não resulte da presente lei, são correspondentemente aplicáveis as disposições do 

Código de Processo Penal. 
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CAPÍTULO II - Formas de processo 
Artigo 155.º - Formas de processo 

1 - Para além dos previstos em lei avulsa, existem as seguintes formas de processo: internamento, 

homologação, liberdade condicional, licença de saída jurisdicional, verificação da legalidade, impugnação, 

modificação da execução da pena de prisão, regime de permanência na habitação, indulto e cancelamento 

provisório do registo criminal. 

2 - A todos os casos a que não corresponda uma forma de processo referida no número anterior aplica-se o 

processo supletivo. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 94/2017, de 23 de Agosto 

 

 

CAPÍTULO III - Internamento 

SECÇÃO I - Internamento anteriormente decretado 
Artigo 156.º - Início do processo 

1 - Salvo nos casos previstos na subsecção ii da presente secção, o processo no tribunal de execução das 

penas inicia-se com a autuação de certidão: 

a) Da sentença que declare a inimputabilidade, determine o internamento do arguido e fixe o prazo máximo e, 

quando for caso disso, o prazo mínimo de duração deste; 

b) Da sentença condenatória que determine o internamento de arguido imputável em estabelecimento 

destinado a inimputáveis pelo tempo correspondente à duração da pena; 

c) Da decisão que revogue a suspensão da medida de internamento e determine a respectiva execução. 

2 - No caso de o arguido se encontrar privado de liberdade, a certidão referida no número anterior deve fazer 

menção da sua localização. 

3 - A instauração do processo é, independentemente de despacho, notificada ao arguido, comunicada ao 

tribunal da condenação e aos serviços de reinserção social e, verificando-se a hipótese prevista no número 

anterior, também à Direcção-Geral dos Serviços Prisionais e ao director do estabelecimento a que o 

condenado esteja afecto. 

 

 

Artigo 157.º - Defensor 

1 - Quando o condenado não tenha defensor constituído, o tribunal solicita à Ordem dos Advogados a 

nomeação de defensor. 

2 - À nomeação do defensor e sua substituição aplicam-se as regras relativas à protecção jurídica e ao 

patrocínio judiciário em processo penal. 

 

 

Artigo 158.º - Revisão obrigatória 

1 - A revisão obrigatória da situação do internado tem lugar nos termos e prazos definidos no Código Penal. 

2 - Para o efeito, o juiz, até dois meses antes da data calculada para a revisão, oficiosamente ou a requerimento 

do Ministério Público, do internado ou do seu defensor: 

a) Ordena, consoante os casos, a realização de perícia psiquiátrica ou sobre a personalidade e fixa prazo para 

a apresentação do respectivo relatório, o qual deve também conter juízo sobre a capacidade do internado para 

prestar declarações; 

b) Determina a realização das demais diligências que se afigurem com interesse para a decisão. 
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3 - Com a antecedência mínima estipulada no número anterior: 

a) Os serviços de reinserção social enviam relatório contendo a análise do enquadramento sócio-familiar e 

profissional do internado e a avaliação das suas perspectivas e necessidades de reinserção social; 

b) O estabelecimento remete relatório de avaliação sobre a evolução clínica e comportamental do internado. 

4 - O juiz ouve o internado, se para tal este for considerado capaz, fazendo extractar em auto as suas 

declarações. 

5 - São notificados do despacho que designa data para a audição o Ministério Público e o defensor, que 

podem estar presentes. 

 

 

Artigo 159.º - Revisão a requerimento 

1 - Se for invocada a existência de causa justificativa da cessação do internamento, o tribunal aprecia a questão 

a todo o tempo. 

2 - Têm legitimidade para requerer a revisão o internado, o seu representante legal, o Ministério Público e o 

director do estabelecimento a que aquele se encontre afecto. 

3 - São correspondentemente aplicáveis as alíneas a) e b) do n.º 2 e os n.os 4 e 5 do artigo anterior, podendo 

ainda o tribunal solicitar os relatórios referidos no n.º 3 do mesmo preceito. 

 

 

Artigo 160.º - Alegações e vista ao Ministério Público 

Antes de ser proferida a decisão, é notificado o defensor para, em cinco dias, alegar o que tiver por 

conveniente, após o que são os autos continuados com vista ao Ministério Público para, no mesmo prazo, 

emitir parecer. 

 

 

Artigo 161.º - Decisão 

A decisão é: 

a) Notificada ao Ministério Público, ao internado, ao respectivo mandatário ou defensor e ao seu representante 

legal, se tiver sido este a requerer a revisão; 

b) Comunicada ao tribunal da condenação, ao director do estabelecimento onde o internado se encontre, à 

Direcção-Geral dos Serviços Prisionais e aos serviços de reinserção social. 

 

 

Artigo 162.º - Prorrogação do internamento 

O disposto no artigo 158.º é correspondentemente aplicável à decisão sobre a prorrogação do internamento, 

nos termos do n.º 3 do artigo 92.º do Código Penal. 

 

 

Artigo 163.º - Execução e incumprimento da liberdade para prova 

À execução e incumprimento da liberdade para prova são correspondentemente aplicáveis as normas 

correspondentes estabelecidas para a liberdade condicional, sendo ouvido obrigatoriamente o defensor. 

 

 

SECÇÃO II - Internamento determinado pelo tribunal de execução das penas 
Artigo 164.º - Outros casos de aplicação do processo 

1 - O processo de internamento é também aplicável: 
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a) Às situações de anomalia psíquica manifestada durante a execução da pena privativa da liberdade, nos 

casos previstos nos n.os 1 dos artigos 104.º, 105.º e 106.º do Código Penal; 

b) À decisão a que se refere a parte final do n.º 6 do artigo 99.º do Código Penal. 

2 - O processo de internamento é ainda aplicável, tratando-se de pena relativamente indeterminada, a partir 

do momento em que se mostre cumprida a pena que concretamente caberia ao crime cometido, tendo sido 

recusada ou revogada a liberdade condicional, nos termos do n.º 3 do artigo 90.º do Código Penal. 

 

 

Artigo 165.º - Início do processo 

1 - No caso previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo anterior, o processo inicia-se com o requerimento do 

condenado ou do seu representante legal, do Ministério Público ou do director do estabelecimento prisional 

a que aquele está afecto. 

2 - O requerimento é fundamentado, devendo logo o requerente fornecer todas as provas e indicar os demais 

meios de prova a produzir. 

3 - No caso previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo anterior, o processo tem início com a autuação de certidão 

da sentença que revogue a prestação de trabalho a favor da comunidade ou a liberdade condicional. 

4 - Na hipótese prevista no n.º 2 do artigo anterior, o processo inicia-se com a autuação de certidão da decisão 

que, não tendo sido concedida ou tendo sido revogada a liberdade condicional, declare cumprida a pena que 

concretamente caberia ao condenado em pena relativamente indeterminada. 

5 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 156.º 

 

 

Artigo 166.º - Instrução 

1 - Recebido o requerimento ou autuada a certidão, o juiz declara aberta a instrução, ordenando: 

a) Quando for o caso, a realização de perícia psiquiátrica ou sobre a personalidade e avaliação da capacidade 

do agente para prestar declarações; 

b) Aos serviços de reinserção social, a elaboração de relatório contendo análise do enquadramento sócio-

familiar e profissional do condenado e a avaliação das suas perspectivas e necessidades de reinserção social; 

c) Oficiosamente ou a requerimento, a realização de outras diligências necessárias à decisão. 

2 - No mesmo despacho, o juiz fixa os prazos em que devem ser apresentados os documentos e relatórios e 

realizadas as diligências a que se refere o número anterior. 

3 - Aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 159.º e nos n.os 4 e 5 do artigo 158.º 

 

 

Artigo 167.º - Tramitação subsequente 

1 - Proferido o despacho que declara encerrada a instrução, é o defensor notificado para, em cinco dias, alegar 

o que tiver por conveniente, após o que são os autos continuados com vista ao Ministério Público para, no 

mesmo prazo, emitir parecer. 

2 - À notificação e comunicação da decisão aplica-se o disposto no artigo 161.º 

 

 

Artigo 168.º - Remissão 

1 - É correspondentemente aplicável o preceituado na subsecção anterior quanto à revisão, obrigatória e a 

requerimento, da situação do internado. 

2 - Nos casos referidos na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 164.º, aplica-se ainda o disposto no artigo 

163.º, relativo à execução e incumprimento da liberdade para prova.  
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SECÇÃO III - Disposições comuns 
Artigo 169.º - Substituição da prisão por prestação de trabalho a favor da comunidade 

1 - Nos casos previstos no artigo 99.º e nos n.os 3 dos artigos 105.º e 106.º do Código Penal, o requerimento 

para a substituição do tempo de prisão por prestação de trabalho a favor da comunidade é apresentado até 

dois meses antes da data calculada para a revisão obrigatória ou no requerimento de revisão, devendo o 

condenado indicar as suas habilitações literárias e profissionais, a sua situação profissional e familiar e, se 

possível, a entidade na qual pretenda prestar trabalho. 

2 - O tribunal pode solicitar informações complementares aos serviços de reinserção social, nomeadamente 

sobre o local e horário de trabalho. 

3 - O Ministério Público emite parecer nos próprios autos. 

4 - A decisão de substituição indica, designadamente, o número de horas de trabalho e respectivo horário e a 

entidade a quem é prestado, sendo: 

a) Notificada ao recluso e ao Ministério Público; 

b) Comunicada aos serviços de reinserção social e à entidade a quem o trabalho deva ser prestado. 

 

 

Artigo 170.º - Revogação da prestação de trabalho a favor da comunidade 

Ao incumprimento da prestação de trabalho a favor da comunidade é correspondentemente aplicável o 

disposto quanto ao incidente de incumprimento da liberdade condicional, sendo ouvido obrigatoriamente o 

defensor. 

 

 

Artigo 171.º - Recursos e seu efeito 

1 - Cabe recurso da decisão que determine, recuse, mantenha ou prorrogue o internamento e da que decrete 

a respectiva cessação. 

2 - São também recorríveis as decisões de substituição da pena de prisão ainda não cumprida por prestação 

de trabalho a favor da comunidade e a revogação desta. 

3 - São ainda recorríveis as decisões de concessão, recusa ou revogação da liberdade para prova. 

4 - Têm efeito suspensivo os recursos interpostos da decisão que: 

a) Determine o internamento; 

b) Substitua a pena de prisão ainda não cumprida por prestação de trabalho a favor da comunidade ou que 

revogue esta; 

c) Revogue a liberdade para prova. 

 

 

CAPÍTULO IV - Homologação dos planos 
Artigo 172.º - Tramitação 

1 - Recebido e autuado o plano individual de readaptação ou o plano terapêutico e de reabilitação, a secretaria, 

independentemente de despacho, abre vista ao Ministério Público para que se pronuncie. 

2 - De seguida, vão os autos conclusos ao juiz, o qual despacha no sentido de: 

a) Homologar o plano; 

b) Não homologar o plano, indicando as razões da sua decisão. 

3 - O despacho de homologação é notificado ao Ministério Público e ao recluso e comunicado, acompanhado 

de certidão integral do plano homologado, ao respectivo estabelecimento e aos serviços de reinserção social. 
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4 - No caso de não homologação, o despacho é notificado ao Ministério Público e comunicado ao 

estabelecimento para que, no prazo de 15 dias e com observância das formalidades legalmente exigidas, se 

proceda à reformulação do plano. 

5 - À homologação das alterações do plano aplica-se o disposto nos números anteriores. 

 

 

Artigo 172.-A - Processo de Homologação 

1 - A decisão de colocação de recluso em regime aberto no exterior é submetida pelo director-geral dos 

Serviços Prisionais ao tribunal de execução das penas, para efeitos de homologação. 

2 - O director-geral dos Serviços Prisionais envia ao tribunal de execução das penas a decisão para 

homologação, acompanhada dos elementos que a fundamentaram, nos termos do artigo 14.º 

3 - O processo de homologação é da competência do juízo que tenha decidido a concessão da licença de 

saída jurisdicional do recluso em causa. 

4 - O juiz pode, se o entender, solicitar parecer ao conselho técnico e proceder à audição do recluso. 

5 - A decisão de homologação é notificada ao Ministério Público e comunicada ao director-geral dos Serviços 

Prisionais. 

 

 

CAPÍTULO V - Liberdade condicional e execução da pena acessória de expulsão 

SECÇÃO I - Concessão 
Artigo 173.º - Instrução 

1 - Até 90 dias antes da data admissível para a concessão de liberdade condicional, o juiz solicita, fixando 

prazo: 

a) Relatório dos serviços prisionais contendo avaliação da evolução da personalidade do recluso durante a 

execução da pena, das competências adquiridas nesse período, do seu comportamento prisional e da sua 

relação com o crime cometido; 

b) Relatório dos serviços de reinserção social contendo avaliação das necessidades subsistentes de reinserção 

social, das perspectivas de enquadramento familiar, social e profissional do recluso e das condições a que 

deve estar sujeita a concessão de liberdade condicional, ponderando ainda, para este efeito, a necessidade de 

protecção da vítima; 

c) Oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público ou do condenado, outros elementos que se 

afigurem relevantes para a decisão. 

2 - A instrução deve estar concluída até 60 dias antes da data admissível para a concessão da liberdade 

condicional. 

 

 

Artigo 174.º - Tramitação subsequente 

1 - Encerrada a instrução, o juiz, por despacho, convoca o conselho técnico para um dos 20 dias seguintes e 

designa hora para a audição do recluso, a qual tem lugar em acto seguido à reunião daquele órgão. 

2 - O despacho é notificado ao Ministério Público, ao recluso, ao defensor, quando o tenha, e comunicado ao 

estabelecimento prisional e aos serviços de reinserção social. 

 

 

Artigo 175.º - Conselho técnico 

1 - Os membros do conselho técnico prestam os esclarecimentos que lhes forem solicitados, designadamente 

quanto aos relatórios que os respectivos serviços hajam produzido. 
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2 - O conselho técnico emite parecer, apurado através da votação de cada um dos seus membros, quanto à 

concessão da liberdade condicional e às condições a que a mesma deve ser sujeita. 

3 - Se o considerar oportuno, tendo em vista a eventual subordinação da liberdade condicional a regime de 

prova, o juiz solicita aos serviços de reinserção social a elaboração, no prazo de 15 dias, do plano de 

reinserção social. 

4 - Da reunião do conselho técnico é lavrada acta. 

 

 

Artigo 176.º - Audição do recluso 

1 - O juiz questiona o recluso sobre todos os aspectos que considerar pertinentes para a decisão em causa, 

incluindo o seu consentimento para a aplicação da liberdade condicional, após o que dá a palavra ao 

Ministério Público e ao defensor, caso estejam presentes, os quais podem requerer que o juiz formule as 

perguntas que entenderem relevantes. 

2 - O recluso pode oferecer as provas que julgar convenientes. 

3 - O juiz decide, por despacho irrecorrível, sobre a relevância das perguntas e a admissão das provas. 

4 - Caso perspective como necessária a sujeição do recluso a tratamento médico ou a cura em instituição 

adequada, o juiz recolhe, desde logo, o seu consentimento. 

5 - A audição do recluso é reduzida a auto. 

 

 

Artigo 177.º - Parecer do Ministério Público e decisão 

1 - O Ministério Público, nos cinco dias seguintes à audição do recluso, emite, nos próprios autos, parecer 

quanto à concessão da liberdade condicional e às condições a que esta deva ser sujeita. 

2 - Quando conceder a liberdade condicional, o juiz: 

a) Determina a data do seu termo; 

b) Determina a data em que se cumprem os cinco anos, no caso e para os efeitos previstos nos n.os 5 do 

artigo 61.º e 2 do artigo 90.º do Código Penal; 

c) Fixa as condições a que a mesma fica sujeita; e 

d) Aprova o plano de reinserção social, se impuser regime de prova. 

3 - A decisão do juiz é notificada ao recluso, ao defensor e ao Ministério Público e, após trânsito em julgado, 

comunicada aos serviços prisionais e de reinserção social e, em caso de concessão, aos demais serviços ou 

entidades que devam intervir na execução da liberdade condicional e aos serviços de identificação criminal, 

através de boletim do registo criminal. 

 

 

Artigo 178.º - Suspensão da decisão 

O juiz pode suspender a decisão, por um período não superior a três meses, tendo em vista a verificação de 

determinadas circunstâncias ou condições ou a elaboração e aprovação do plano de reinserção social. 

 

 

Artigo 179.º - Recurso 

1 - O recurso é limitado à questão da concessão ou recusa da liberdade condicional. 

2 - Têm legitimidade para recorrer o Ministério Público e o recluso, este apenas quanto à decisão de recusa 

da liberdade condicional. 
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3 - O recurso da decisão de concessão tem efeito suspensivo quando os pareceres do conselho técnico e do 

Ministério Público tiverem sido contrários à concessão da liberdade condicional e reveste natureza urgente, 

nos termos do artigo 151.º. 

 

 

Artigo 180.º - Renovação da instância 

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 61.º do Código Penal, nos casos em que a liberdade condicional não 

tenha sido concedida e a prisão haja de prosseguir por mais de um ano, a instância renova-se de 12 em 12 

meses a contar da data em que foi proferida a anterior decisão. 

2 - Tratando-se de pena relativamente indeterminada, até se mostrar cumprida a pena que concretamente 

caberia ao crime cometido, a instância renova-se: 

a) Decorrido um ano sobre a não concessão da liberdade condicional; 

b) Decorridos dois anos sobre o início da continuação do cumprimento da pena quando a liberdade 

condicional for revogada. Se a liberdade condicional não for concedida, a instância renova-se decorrido cada 

período ulterior de um ano. 

3 - São aplicáveis à renovação da instância, com as devidas adaptações, as regras previstas nos artigos 

anteriores. 

 

 

Artigo 181.º - Prazos especiais 

Se a sentença condenatória transitar em julgado após o 90.º dia anterior à data admissível para a concessão 

da liberdade condicional: 

a) O prazo para a conclusão da instrução é de 30 dias a contar da recepção dos elementos a que se refere o 

artigo 477.º do Código de Processo Penal; 

b) Os prazos previstos nos n.os 1 do artigo 174.º, 3 do artigo 175.º e 1 do artigo 177.º são reduzidos a metade. 

 

 

Artigo 182.º - Substituição da liberdade condicional pela execução da pena de expulsão 

(Revogado.) 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 21/2013, de 21 de Fevereiro 

 

 

SECÇÃO II - Execução e incumprimento 
Artigo 183.º - Relatórios de execução 

Os serviços de reinserção social e os outros serviços ou entidades que devam intervir na execução da 

liberdade condicional, para apoio e vigilância do cumprimento das regras de conduta fixadas, remetem ao 

tribunal relatórios com a periodicidade ou no prazo por este fixados e sempre que ocorra uma alteração 

relevante no comportamento estipulado no plano fixado para o condenado. 

 

 

Artigo 184.º - Comunicação de incumprimento 

1 - O incumprimento do plano de reinserção social ou das regras de conduta impostas é imediatamente 

comunicado ao tribunal de execução das penas pelos serviços de reinserção social e pelos demais serviços 

ou entidades que intervenham na execução da liberdade condicional. 
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2 - A condenação por crime cometido durante o período de liberdade condicional é imediatamente comunicada 

ao tribunal de execução das penas, sendo-lhe remetida cópia da decisão condenatória. 

 

 

Artigo 185.º - Incidente de incumprimento 

1 - O incidente de incumprimento inicia-se com a autuação de comunicação referida no artigo anterior. 

2 - O tribunal notifica a abertura do incidente ao Ministério Público, aos serviços de reinserção social e aos 

demais serviços ou entidades que intervenham na execução da liberdade condicional, ao condenado e seu 

defensor, com indicação dos factos em causa e da data e local designados para a audição, a qual ocorre num 

dos 10 dias posteriores. 

3 - À audição referida no número anterior aplicam-se, com as necessárias adaptações, as regras previstas 

para a audição de recluso no processo de concessão da liberdade condicional. 

4 - A falta injustificada do condenado vale como efectiva audição para todos os efeitos legais. 

5 - Após a audição, o juiz ordena as diligências complementares que repute necessárias, designadamente 

junto dos serviços de reinserção social e dos demais serviços ou entidades que intervenham na execução da 

liberdade condicional. 

6 - O Ministério Público emite parecer nos próprios autos quanto às consequências do incumprimento. 

7 - A decisão do juiz é notificada ao recluso, ao defensor e ao Ministério Público e, após trânsito em julgado, 

comunicada aos serviços prisionais e de reinserção social, aos demais serviços ou entidades que estivessem 

a intervir na execução da liberdade condicional e, em caso de revogação, aos serviços de identificação 

criminal, através de boletim do registo criminal. 

8 - Em caso de revogação, o Ministério Público junto do tribunal de execução das penas efectua o cômputo 

da pena de prisão que vier a ser cumprida, para efeitos do n.º 3 do artigo 64.º do Código Penal, sendo o 

cômputo, depois de homologado pelo juiz, comunicado ao condenado. 

 

 

Artigo 186.º - Recurso 

1 - Podem recorrer o condenado e o Ministério Público. 

2 - O recurso é limitado à questão da revogação ou não revogação da liberdade condicional. 

3 - Em caso de revogação, o recurso tem efeito suspensivo e reveste natureza urgente, nos termos do artigo 

151.º 

 

 

Artigo 187.º - Extinção da pena 

Após o termo da liberdade condicional, o juiz declara extinta a pena se não houver motivos que possam 

conduzir à sua revogação, aplicando-se correspondentemente o n.º 2 do artigo 57.º do Código Penal. 

 

 

SECÇÃO III - Período de adaptação à liberdade condicional 
Artigo 188.º - Adaptação à liberdade condicional 

1 - O condenado pode requerer ao tribunal de execução das penas a concessão de adaptação à liberdade 

condicional em regime de permanência na habitação com fiscalização por meios técnicos de controlo à 

distância, a partir de dois meses antes do período máximo previsto para esse efeito no artigo 62.º do Código 

Penal. 

2 - O requerimento é apresentado no estabelecimento prisional e contém indicação sobre o local onde o 

recluso pretende residir e declaração de consentimento das pessoas que ali residam. 



LEGISLAÇÃO FUNDAMENTAL DE DIREITO PENAL | Para criminólogos e juristas | Volume II 

190 

3 - O director remete ao tribunal de execução das penas, no prazo de oito dias, o requerimento acompanhado 

de nota biográfica. 

4 - Em caso de não rejeição, o juiz solicita que sejam elaborados, em 30 dias: 

a) Relatório dos serviços prisionais contendo avaliação da evolução da personalidade do recluso durante a 

execução da pena, das competências adquiridas nesse período, do seu comportamento prisional e da sua 

relação com o crime cometido; 

b) Relatório dos serviços de reinserção social contendo informação relativa à existência das condições 

legalmente exigíveis para a permanência na habitação com fiscalização por meios técnicos de controlo à 

distância e avaliação das necessidades subsistentes de reinserção social, das perspectivas de enquadramento 

familiar, social e profissional do recluso, das condições a que deve estar sujeita a antecipação da liberdade 

condicional, ponderando ainda, para este efeito, a necessidade de protecção da vítima. 

5 - O juiz pode solicitar outros elementos que considere relevantes, determinando um prazo para a sua 

apresentação. 

6 - São aplicáveis à tramitação subsequente os artigos 174.º a 178.º e a alínea b) do artigo 181.º 

7 - A execução da adaptação à liberdade condicional em regime de permanência na habitação, com fiscalização 

por meios técnicos de controlo à distância, é efectuada de acordo com os artigos 183.º a 186.º e nos demais 

termos previstos na lei, devendo os serviços de reinserção social: 

a) Imediatamente após a libertação do recluso, proceder à instalação dos meios técnicos de controlo à 

distância, comunicando-a ao tribunal de execução das penas; 

b) No termo do período de adaptação à liberdade condicional, retirar os meios técnicos de controlo à distância, 

comunicando-o ao tribunal de execução das penas. 

 

 

SECÇÃO IV - Execução da pena acessória de expulsão 
Artigo 188.º-A - Execução da pena de expulsão 

1 - Tendo sido aplicada pena acessória de expulsão, o juiz ordena a sua execução logo que: 

a) Cumprida metade da pena, nos casos de condenação em pena igual ou inferior a 5 anos de prisão, ou, em 

caso de execução sucessiva de penas, logo que se encontre cumprida metade das penas; 

b) Cumpridos dois terços da pena, nos casos de condenação em pena superior a 5 anos de prisão, ou, em 

caso de execução sucessiva de penas, logo que se encontrem cumpridos dois terços das penas. 

2 - O juiz pode, sob proposta e parecer fundamentado do diretor do estabelecimento prisional, e obtida a 

concordância do condenado, decidir a antecipação da execução da pena acessória de expulsão, logo que: 

a) Cumprido um terço da pena, nos casos de condenação em pena igual ou inferior a 5 anos de prisão, ou, 

em caso de execução sucessiva de penas, logo que se encontre cumprido um terço das penas; 

b) Cumprida metade da pena, nos casos de condenação em pena superior a 5 anos de prisão, ou, em caso de 

execução sucessiva de penas, logo que se encontre cumprida metade das penas. 

3 - Independentemente de iniciativa do diretor do estabelecimento prisional, o juiz, oficiosamente ou a 

requerimento do Ministério Público ou do condenado, solicita o parecer fundamentado ao diretor do 

estabelecimento. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 21/2013, de 21 de Fevereiro 

 

 

Artigo 188.º-B - Audição do recluso e decisão 

1 - Recebida a proposta ou parecer do diretor do estabelecimento prisional, o juiz designa data para audição 

do condenado, em que devem estar presentes o defensor e o Ministério Público. 
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2 - O juiz questiona o condenado sobre todos os aspetos relevantes para a decisão em causa, incluindo o 

consentimento para a execução antecipada da pena acessória de expulsão, após o que dá a palavra ao 

Ministério Público e ao defensor para, querendo, requererem ao juiz a formulação de perguntas ou oferecerem 

as provas que julgarem convenientes, decidindo o juiz, por despacho irrecorrível, sobre a relevância das 

perguntas e admissão das provas. 

3 - Não havendo provas a produzir, ou finda a sua produção, o juiz dá a palavra ao Ministério Público e ao 

defensor para se pronunciarem sobre a antecipação da execução da pena acessória de expulsão, após o que 

profere decisão verbal, decidindo a expulsão quando esta se revelar compatível com a defesa da ordem e da 

paz social e for de prever que o condenado conduzirá a sua vida de modo socialmente responsável, sem 

cometer crimes. 

4 - A audição do condenado, as provas produzidas oralmente e a decisão são documentadas mediante registo 

audiovisual ou áudio, ou consignadas no auto quando aqueles meios técnicos não estiverem disponíveis. 

5 - O dispositivo é sempre ditado para a ata. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 21/2013, de 21 de Fevereiro 

 

 

Artigo 188.º-C - Notificação da decisão e recurso 

1 - A decisão que determine ou recuse a execução da pena de expulsão é notificada ao condenado, ao defensor 

e ao Ministério Público. 

2 - A decisão que determine a execução da pena acessória de expulsão, após trânsito em julgado, é 

comunicada aos serviços prisionais, aos serviços de identificação criminal, através de boletim de registo 

criminal, ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e demais serviços ou entidades que devam intervir na 

execução da medida. 

3 - A requerimento do condenado ou do Ministério Público, é sempre entregue cópia da gravação ou do auto 

no prazo máximo de 48 horas. 

4 - O recurso interposto da decisão que decrete ou rejeite a execução da pena acessória de expulsão é limitado 

à questão da concessão ou recusa da execução da pena acessória de expulsão. 

5 - Têm legitimidade para recorrer o Ministério Público e o condenado. 

6 - O recurso tem efeito suspensivo e reveste natureza urgente, nos termos do artigo 151.º 

Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 21/2013, de 21 de Fevereiro 

 

 

CAPÍTULO VI - Licença de saída jurisdicional 

SECÇÃO I - Concessão 
Artigo 189.º - Apresentação e instrução do requerimento 

1 - A concessão de licença de saída jurisdicional é requerida pelo recluso. 

2 - O requerimento é dirigido ao juiz do tribunal de execução das penas territorialmente competente e 

apresentado na secretaria do respectivo estabelecimento prisional, contra recibo. 

3 - Registado o requerimento, remete-se ao tribunal de execução das penas, instruído com os seguintes 

elementos: 

a) Registo disciplinar; 

b) Informação sobre o regime de execução da pena ou medida privativa da liberdade, data do início da privação 

da liberdade, processos pendentes, se os houver, medidas de coacção impostas e eventual evasão. 
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Artigo 190.º - Tramitação subsequente 

1 - Autuado o processo, é concluso ao juiz, que, não sendo caso de indeferimento liminar, designa dia e hora 

para a reunião do conselho técnico. 

2 - O juiz indefere liminarmente o requerimento quando dos elementos que instruem o processo resulte a não 

verificação dos requisitos previstos no artigo 79.º 

3 - O despacho é notificado ao Ministério Público e comunicado ao estabelecimento prisional e aos serviços 

de reinserção social. 

 

 

Artigo 191.º - Conselho técnico 

1 - O conselho técnico emite parecer, apurado através da votação de cada um dos seus membros, quanto à 

concessão da licença de saída jurisdicional e às condições a que a mesma deve ser sujeita. 

2 - Sempre que o entender necessário, o juiz interrompe a reunião do conselho técnico e procede à audição 

do recluso, na presença do Ministério Público. 

3 - Da reunião do conselho técnico é lavrada acta, da qual consta súmula das declarações do recluso. 

 

 

Artigo 192.º - Decisão 

1 - O Ministério Público, querendo, emite parecer, após o que o juiz profere decisão ditada para a acta. 

2 - Quando conceder a licença de saída jurisdicional, o juiz fixa a sua duração e condições. 

3 - Quando não a conceder, pode o juiz, fundamentadamente, fixar prazo inferior ao previsto na lei para a 

renovação do pedido. 

4 - A decisão é notificada ao Ministério Público e, nos termos do artigo seguinte, ao recluso e ainda 

comunicada aos serviços de reinserção social e demais serviços ou entidades que devam acompanhar o 

cumprimento das condições eventualmente impostas. 

 

 

Artigo 193.º - Mandado de saída e certidão 

O funcionário do estabelecimento prisional que cumprir o mandado de saída entrega ao recluso um duplicado 

do mandado e uma cópia da decisão e informa-o das condições da concessão e das sanções a que fica sujeito 

em caso de incumprimento, de tudo lavrando certidão. 

 

 

SECÇÃO II - Incumprimento 
Artigo 194.º - Comunicação de incumprimento 

O incumprimento de qualquer das condições impostas na concessão de licença de saída jurisdicional é 

imediatamente comunicado ao tribunal de execução das penas pelo director do estabelecimento prisional e 

por quaisquer outras entidades ou serviços que devam acompanhar a sua execução. 

 

 

Artigo 195.º - Incidente de incumprimento 

1 - O incidente de incumprimento inicia-se com a autuação da comunicação referida no número anterior e, se 

tiver como fundamento o não regresso do recluso ao estabelecimento prisional dentro do prazo determinado, 

o juiz ordena, de imediato, a passagem de mandado de captura. 

2 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 2 a 6 do artigo 185.º 
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3 - A decisão do juiz é notificada ao recluso, ao defensor e ao Ministério Público e, após trânsito em julgado, 

comunicada aos serviços prisionais e de reinserção social. 

4 - Em caso de revogação, o Ministério Público junto do tribunal de execução das penas efectua o cômputo 

da pena de prisão que vier a ser cumprida, indicando as datas calculadas para o termo da pena e para os 

efeitos previstos nos artigos 61.º e 62.º do Código Penal, sendo o cômputo, depois de homologado pelo juiz, 

comunicado ao condenado. 

 

 

SECÇÃO III - Recursos 
Artigo 196.º - Recurso 

1 - O Ministério Público pode recorrer da decisão que conceda, recuse ou revogue a licença de saída 

jurisdicional. 

2 - O recluso apenas pode recorrer da decisão que revogue a licença de saída jurisdicional. 

3 - O recurso interposto da decisão que conceda ou revogue a licença de saída jurisdicional tem efeito 

suspensivo. 

 

 

CAPÍTULO VII - Verificação da legalidade 
Artigo 197.º - Objecto 

O processo de verificação da legalidade tem por objecto a apreciação, pelo Ministério Público, da legalidade 

das decisões dos serviços prisionais que, nos termos do presente Código, lhe devam ser obrigatoriamente 

comunicadas para esse efeito. 

 

 

Artigo 198.º - Comunicação das decisões 

Os serviços prisionais comunicam ao Ministério Público imediatamente, sem exceder vinte e quatro horas, as 

decisões sujeitas a verificação da legalidade, acompanhadas dos elementos que serviram de base à decisão. 

 

 

Artigo 199.º - Tramitação 

Recebida a comunicação, o Ministério Público: 

a) Profere despacho liminar de arquivamento quando conclua pela legalidade da decisão; ou 

b) Impugna, nos próprios autos, a decisão, requerendo a respectiva anulação. 

 

 

CAPÍTULO VIII - Impugnação 

SECÇÃO I - Princípios gerais e tramitação 
Artigo 200.º - Impugnabilidade 

As decisões dos serviços prisionais são impugnáveis, nos casos previstos no presente Código, perante o 

tribunal de execução das penas. 

 

 

Artigo 201.º - Objecto do processo 

1 - O objecto do processo determina-se por referência à decisão impugnada e pode conduzir: 
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a) À anulação de decisão impugnada pelo Ministério Público em sequência do processo de verificação da 

legalidade; 

b) À alteração ou anulação de decisão impugnada pelo recluso, nos restantes casos. 

2 - Sem prejuízo do princípio do contraditório, o tribunal de execução das penas deve pronunciar-se sobre 

todas as causas de invalidade da decisão, sejam ou não expressamente invocadas. 

 

 

Artigo 202.º - Efeito da impugnação 

1 - Salvo quando o presente Código disponha diferentemente, a impugnação não tem efeito suspensivo. 

2 - As impugnações com efeito suspensivo revestem natureza urgente, são tramitadas imediatamente e com 

preferência sobre qualquer outra diligência. 

 

 

Artigo 203.º - Prazo e forma 

1 - É de oito dias o prazo para a impugnação a contar da comunicação ou da notificação da decisão, salvo se 

se tratar de impugnação de decisão disciplinar, caso em que o prazo passa a ser de cinco dias. 

2 - A impugnação não obedece a formalidades especiais, mas deve conter súmula das razões de facto ou de 

direito que fundamentem o pedido e ser rematada por conclusão, na qual o impugnante identifique 

concisamente a sua pretensão. 

3 - Versando matéria de facto, o impugnante indica, a final, os meios de prova que pretende ver produzidos. 

4 - Versando matéria de direito, o impugnante deve especificar, na conclusão, as normas jurídicas que entende 

terem sido violadas pela decisão. 

 

 

Artigo 204.º - Despacho liminar 

1 - Recebida a impugnação, o juiz despacha, no prazo de cinco dias, no sentido de a rejeitar, quando 

inadmissível ou manifestamente improcedente, ou de a admitir. 

2 - O juiz pode convidar o impugnante a aperfeiçoá-la, nomeadamente quando seja omissa, deficiente, obscura 

ou quando seja ininteligível a conclusão. 

 

 

Artigo 205.º - Instrução 

1 - Admitida a impugnação, o juiz notifica o autor da decisão impugnada, bem como o Ministério Público 

quando não seja o impugnante, para, querendo, se pronunciarem, no prazo de cinco dias. 

2 - Oficiosamente ou a requerimento, o juiz determina a realização das diligências de prova que entender 

necessárias. 

3 - No caso de impugnação de decisão disciplinar, a secretaria, independentemente de despacho, solicita, 

pelo meio mais expedito, aos serviços prisionais a remessa de cópia do procedimento disciplinar e de relatório 

médico, se o houver. 

4 - O juiz indefere, por despacho irrecorrível, a produção de meios de prova que se afigurem dilatórios ou sem 

interesse para a decisão a proferir. 

 

 

Artigo 206.º - Decisão 

1 - Produzida a prova, quando a ela houver lugar, o juiz profere decisão, que é notificada ao Ministério Público, 

ao recluso, ao autor do acto impugnado e às demais entidades que por ela possam ser afectadas. 
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2 - Se se tratar de impugnação de decisão disciplinar, o prazo para decisão é de cinco dias. 

 

 

Artigo 207.º - Revogação da decisão impugnada com efeitos retroactivos 

1 - Se, na pendência do processo ou anteriormente, sem que, neste caso, o Ministério Público ou o recluso 

disso tivessem ou devessem ter tido conhecimento: 

a) For revogada, com efeitos retroactivos, a decisão impugnada e diferentemente regulada a situação; ou 

b) For, de qualquer modo, alterada ou substituída, no todo ou em parte, a decisão impugnada por outra com 

idênticos efeitos: 

podem o Ministério Público ou o recluso requerer que o processo prossiga contra o novo acto, se o tiverem 

por ilegal, e, se assim entenderem, alegar novos fundamentos e oferecer diferentes meios de prova. 

2 - O requerimento é apresentado no prazo de impugnação do acto revogatório e antes do trânsito em julgado 

da decisão que julgue extinta a instância. 

 

 

Artigo 208.º - Revogação sem efeitos retroactivos ou cessação da eficácia 

1 - Se, na pendência do processo ou anteriormente, sem que, neste caso, o Ministério Público ou o recluso 

disso tivessem ou devessem ter tido conhecimento, for revogada, sem efeitos retroactivos, a decisão 

impugnada, o processo prossegue em relação aos efeitos produzidos. 

2 - O disposto no número anterior aplica-se também aos casos em que, por forma diversa da revogação, cesse 

ou se esgote a produção de efeitos da decisão impugnada. 

3 - Se a cessação de efeitos da decisão impugnada for acompanhada de nova regulação da situação, o 

Ministério Público ou o recluso beneficiam da faculdade prevista no n.º 1 do artigo anterior. 

 

 

Artigo 209.º - Obrigação de executar a decisão 

1 - O autor da decisão impugnada, consoante os casos: 

a) Toma nova decisão se assim o exigirem as circunstâncias do caso, no prazo máximo de cinco dias, 

respeitando os fundamentos da anulação; 

b) Executa a sentença proferida pelo tribunal de execução das penas, no prazo nela fixado. 

2 - Em qualquer caso, o autor da decisão impugnada deve reconstituir a situação que existiria se a decisão 

anulada não tivesse sido proferida, designadamente removendo no plano dos factos as consequências por ela 

produzidas. 

 

 

Artigo 210.º - Proibição de reformatio in pejus 

O tribunal não pode modificar, em prejuízo do recluso, as medidas disciplinares constantes da decisão 

impugnada, na sua espécie ou medida. 

 

 

Artigo 211.º - Independência de julgados 

A decisão do tribunal de execução das penas quanto à legalidade ou ilegalidade da resolução dos serviços 

prisionais não pode ser afectada nos seus efeitos por sentença proferida em tribunal de outra ordem. 
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SECÇÃO II - Execução das sentenças 
Artigo 212.º - Petição 

1 - Quando os serviços prisionais não executem a sentença nos prazos definidos no artigo 209.º, o impugnante 

pode apresentar, nos 15 dias subsequentes, petição de execução no tribunal que a proferiu. 

2 - Na petição, o exequente especifica os actos e operações que devam realizar-se para integral execução da 

sentença. 

3 - O incumprimento do disposto no número anterior não conduz à rejeição da petição, podendo o juiz 

convidar o exequente ao aperfeiçoamento, no prazo de cinco dias. 

 

 

Artigo 213.º - Tramitação subsequente 

1 - Aceite a petição, a secretaria procede à notificação: 

a) Da entidade obrigada à execução, para responder no prazo de oito dias; 

b) Do Ministério Público, se não tiver sido ele a apresentar a petição de execução. 

2 - Recebida a resposta ou esgotado o respectivo prazo, o juiz ordena as diligências instrutórias que considere 

necessárias, aplicando-se correspondentemente o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 205.º, após o que profere 

decisão. 

 

 

Artigo 214.º - Decisão 

Quando julgue procedente a pretensão do autor, o tribunal: 

a) Especifica os actos e operações a realizar para dar execução à sentença; e 

b) Fixa o prazo para a prática dos mesmos. 

 

 

Artigo 215.º - Substituição na execução 

Se, terminado o prazo a que se refere o artigo anterior, a entidade requerida não tiver dado execução à 

sentença, o tribunal, oficiosamente ou a requerimento do exequente, manda notificar o titular de poderes 

hierárquicos ou de superintendência sobre aquela entidade para que execute a sentença em sua substituição. 

 

 

CAPÍTULO IX - Modificação da execução da pena de prisão de reclusos portadores de doença grave, 

evolutiva e irreversível ou de deficiência grave e permanente ou de idade avançada. 
Artigo 216.º - Legitimidade 

Têm legitimidade para requerer a modificação da execução da pena de prisão prevista no título xvi do livro i: 

a) O condenado; 

b) O cônjuge ou a pessoa, de outro ou do mesmo sexo, com quem o condenado mantenha uma relação 

análoga à dos cônjuges, ou familiar; 

c) O Ministério Público, oficiosamente ou mediante proposta fundamentada, nomeadamente do director do 

estabelecimento prisional. 

 

 

Artigo 217.º - Apresentação e instrução do requerimento 

1 - O requerimento é dirigido ao juiz do tribunal de execução das penas, que, fora dos casos de consentimento 

presumido, providencia pela imediata notificação do condenado, quando não seja o requerente, para que 



CÓDIGO DA EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS PRIVATIVAS DA LIBERDADE | Lei n.º 115/2009, de 12 de Outubro 

197 

preste o seu consentimento, aplicando-se correspondentemente o disposto quanto ao consentimento para a 

liberdade condicional. 

2 - Obtido o consentimento expresso ou havendo ainda que comprovar-se o consentimento presumido, o 

tribunal de execução das penas promove a instrução do processo com os seguintes elementos, consoante se 

trate de recluso com doença grave e irreversível, com deficiência ou doença grave e permanente ou de idade 

avançada: 

a) Parecer clínico dos serviços competentes do estabelecimento prisional contendo a caracterização, história 

e prognose clínica da irreversibilidade da doença, da fase em que se encontra e da não resposta às terapêuticas 

disponíveis, a indicação do acompanhamento médico e psicológico prestado ao condenado e a modalidade 

adequada de modificação da execução da pena; 

b) Parecer clínico dos serviços competentes do estabelecimento prisional contendo a caracterização do grau 

de deficiência ou da doença, sua irreversibilidade, grau de autonomia e de mobilidade, a indicação do 

acompanhamento médico e psicológico prestado ao condenado e a modalidade adequada de modificação de 

execução da pena; ou 

c) Certidão de nascimento e parecer clínico dos serviços competentes do estabelecimento prisional contendo 

a caracterização do grau de autonomia e de mobilidade, a indicação do acompanhamento médico e 

psicológico prestado ao condenado e a modalidade adequada de modificação de execução da pena. 

3 - Em todos os casos o requerimento é ainda instruído com: 

a) Relatório do director do estabelecimento relativo ao cumprimento da pena e à situação prisional do 

condenado; 

b) Relatório dos serviços de reinserção social que contenha avaliação do enquadramento familiar e social do 

condenado e, tendo por base o parecer previsto no número anterior, das concretas possibilidades de 

internamento ou de permanência em habitação e da compatibilidade da modificação da execução da pena com 

as exigências de defesa da ordem e da paz social; 

c) Parecer de médico do estabelecimento prisional quanto à impossibilidade de o condenado conhecer os 

pressupostos de modificação da execução da pena ou de se pronunciar sobre eles, sempre que haja de 

comprovar-se o seu consentimento presumido. 

 

 

Artigo 218.º - Tramitação subsequente 

1 - Finda a instrução, o processo é continuado com vista ao Ministério Público, se não for este o requerente, 

para, no prazo máximo de dois dias, emitir parecer ou requerer o que tiver por conveniente. 

2 - Havendo o processo de prosseguir, o juiz pode ordenar a realização de perícias e demais diligências 

necessárias, após o que decide no prazo máximo de dois dias. 

 

 

Artigo 219.º - Decisão 

A decisão determina a modalidade de modificação da execução da pena e as condições a que esta fica sujeita, 

sendo notificada ao Ministério Público, ao condenado e ao requerente que não seja o condenado e 

comunicada ao estabelecimento prisional, aos serviços de reinserção social e demais entidades que devam 

intervir na execução da modificação. 

 

 

Artigo 220.º - Execução da decisão 

Compete aos serviços de reinserção social acompanhar a execução da decisão de modificação e, 

designadamente: 
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a) Elaborar relatórios contendo avaliação da execução, trimestralmente ou com a periodicidade determinada 

pelo tribunal; 

b) Prestar ou diligenciar para que seja prestado adequado apoio psicossocial ao condenado e respectiva 

família, em coordenação com os serviços públicos competentes, nomeadamente nas áreas da saúde e 

segurança social, e com a colaboração das entidades, públicas ou privadas, cuja intervenção se justificar; 

c) Comunicar de imediato ao tribunal de execução das penas a verificação das circunstâncias susceptíveis de 

conduzir à substituição da modalidade de execução determinada ou à sua revogação; 

d) Comunicar ao tribunal de execução das penas o falecimento do condenado quando por outra razão não 

tenha sido declarada extinta a pena. 

 

 

Artigo 221.º - Alteração da decisão 

À substituição da modalidade de execução e à revogação da modificação da execução aplica-se, com as 

necessárias adaptações, o disposto quanto ao incidente de incumprimento da liberdade condicional. 

 

 

Artigo 222.º - Recurso 

1 - Cabe recurso das decisões de concessão, recusa ou revogação da modificação da execução da pena. 

2 - Tem efeito suspensivo o recurso interposto da decisão de revogação da modificação da execução da pena. 

 

 

 

CAPÍTULO X - Regime de permanência na habitação 
Artigo 222.º-A - Homologação do plano de reinserção social 

À homologação do plano de reinserção social e das respetivas alterações é correspondentemente aplicável a 

tramitação prevista no artigo 172.º 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 94/2017, de 23 de Agosto 

 

 

Artigo 222.º-B - Autorizações de ausência 

1 - As autorizações de ausência da habitação da competência do juiz são decididas por despacho, mediante 

parecer do Ministério Público. 

2 - O juiz pode solicitar aos serviços de reinserção social a informação adicional que entender necessária para 

a decisão. 

3 - A tramitação do pedido de autorização tem natureza urgente, nos termos do artigo 151.º 

4 - O despacho é notificado ao condenado e comunicado aos serviços de reinserção social. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 94/2017, de 23 de Agosto 

 

 

Artigo 222.º-C - Modificação das autorizações de ausência e das regras de conduta 

1 - A modificação das autorizações de ausência e das regras de conduta determinadas na sentença que tiver 

decretado a execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação é decidida por despacho do 

juiz, depois de recolhida prova das circunstâncias relevantes supervenientes ou de que o tribunal só 

posteriormente tiver tido conhecimento. 
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2 - O despacho é precedido de parecer do Ministério Público, de audição do condenado e de informação dos 

serviços de reinserção social. 

3 - O despacho é notificado ao Ministério Público e ao condenado e comunicado aos serviços de reinserção 

social. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 94/2017, de 23 de Agosto 

 

 

Artigo 222.º-D - Incidentes 

1 - A infração grosseira ou repetida das regras de conduta, do disposto no plano de reinserção social ou dos 

deveres decorrentes do regime de permanência na habitação é imediatamente comunicada ao tribunal de 

execução das penas pelos serviços de reinserção social, através de relatório de incidentes. 

2 - A condenação por crime cometido durante a execução da pena de prisão em regime de permanência na 

habitação é imediatamente comunicada ao tribunal de execução das penas, sendo-lhe remetida cópia da 

decisão condenatória. 

3 - O incidente de incumprimento inicia-se com a autuação da comunicação referida nos números anteriores, 

aplicando-se correspondentemente o disposto no artigo 185.º 

4 - O despacho que aplique a medida de coação de prisão preventiva ao condenado em cumprimento de pena 

de prisão em regime de permanência na habitação é imediatamente comunicado ao tribunal de execução das 

penas. 

5 - A decisão que mantenha ou revogue a execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação 

é recorrível, aplicando-se correspondentemente o disposto no artigo 186.º, exceto quanto ao efeito suspensivo 

do recurso. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 94/2017, de 23 de Agosto 

 

 

CAPÍTULO XI - Indulto 
Artigo 223.º - Legitimidade 

O indulto, total ou parcial, de pena ou medida de segurança pode ser: 

a) Pedido pelo condenado, pelo representante legal, pelo cônjuge ou por pessoa, de outro ou do mesmo sexo, 

com quem o condenado mantenha uma relação análoga à dos cônjuges, ou por familiar; 

b) Proposto pelo director do estabelecimento a que está afecto o recluso. 

 

 

Artigo 224.º - Apresentação do pedido 

O pedido ou a proposta é dirigido ao Presidente da República e pode ser apresentado até ao dia 30 de Junho 

de cada ano. 

 

 

Artigo 225.º - Instrução 

1 - O pedido ou a proposta é remetido pelo Ministério da Justiça ao tribunal de execução das penas para 

instrução. 

2 - Autuado o pedido ou a proposta, a secretaria, independentemente de despacho, solicita, em cinco dias, os 

seguintes elementos: 

a) Se o condenado estiver privado de liberdade: 
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i) Informações constantes do processo individual do recluso; 

ii) Relatório dos serviços prisionais contendo avaliação da evolução da personalidade do recluso durante a 

execução da pena, das competências adquiridas nesse período, do seu comportamento prisional e da sua 

relação com o crime cometido; 

iii) Parecer do director do estabelecimento prisional; 

b) Relatório dos serviços de reinserção social, contendo avaliação das necessidades subsistentes de 

reinserção social, das perspectivas de enquadramento familiar, social e profissional do condenado e da 

necessidade de protecção da vítima; 

c) Sempre que o pedido ou proposta se baseie em razões de saúde, informação sobre o estado de saúde e o 

modo como este se compatibiliza com a execução da pena; 

d) Registo criminal actualizado do condenado; 

e) Cópia da sentença ou acórdão condenatório; 

f) Cômputo da pena, homologado pela autoridade judiciária competente. 

3 - Obtidos os elementos referidos no número anterior, são os autos continuados com vista ao Ministério 

Público para promover outros actos instrutórios que entender necessários ou para proceder de acordo com o 

disposto no artigo seguinte. 

4 - A instrução do processo deve estar concluída no prazo de 90 dias a contar da data de autuação no tribunal 

de execução das penas. 

5 - O prazo referido no número anterior pode, excepcionalmente, ser prorrogado até ao limite de 120 dias se 

o juiz, oficiosamente ou a requerimento, assim o decidir fundamentadamente. 

 

 

Artigo 226.º - Pareceres e remessa dos autos 

1 - Finda a instrução, o Ministério Público emite parecer no prazo de cinco dias. 

2 - Emitido o parecer, o juiz pronuncia-se no prazo de oito dias e ordena a remessa dos autos ao Ministro da 

Justiça, que os leva à decisão do Presidente da República. 

 

 

Artigo 227.º - Decreto presidencial e libertação imediata do recluso 

1 - O dia da concessão anual do indulto é o dia 22 de Dezembro. 

2 - O decreto presidencial que conceda o indulto ou o despacho que o negue é, após baixa dos autos ao 

tribunal de execução das penas: 

a) Comunicado ao condenado, ao requerente que não seja o condenado e ao Ministério Público; 

b) Em caso de concessão, comunicado aos tribunais onde correram os respectivos processos de condenação 

e aos serviços de identificação criminal através de boletim do registo criminal. 

3 - Quando a concessão do indulto implicar a imediata libertação do indultado, o decreto presidencial é logo 

comunicado, pelo Ministério da Justiça, ao tribunal de execução das penas com vista à emissão do 

correspondente mandado. 

 

 

Artigo 228.º - Revogação 

1 - O indulto pode ser revogado, até ao momento em que ocorreria o termo da pena, nos seguintes casos: 

a) Se vierem a revelar-se falsos os factos que fundamentaram a sua concessão; ou 

b) Se houver incumprimento de condições a que tenha sido subordinado. 

2 - A revogação é promovida pelo Ministério Público, oficiosamente ou a solicitação do Ministro da Justiça. 



CÓDIGO DA EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS PRIVATIVAS DA LIBERDADE | Lei n.º 115/2009, de 12 de Outubro 

201 

3 - Realizadas as diligências instrutórias pertinentes, o juiz pronuncia-se e ordena a remessa dos autos ao 

Ministro da Justiça, que os fará presentes ao Presidente da República para decisão. 

4 - O decreto presidencial que revogue o indulto é, após baixa dos autos ao tribunal de execução das penas: 

a) Comunicado ao condenado e ao Ministério Público; 

b) Comunicado aos respectivos processos de condenação e aos serviços de identificação criminal através de 

boletim do registo criminal. 

 

 

CAPÍTULO XII - Cancelamento provisório do registo criminal 
Artigo 229.º - Finalidade do cancelamento e legitimidade 

1 - Para fins de emprego, público ou privado, de exercício de profissão ou actividade cujo exercício dependa 

de título público, de autorização ou homologação da autoridade pública, ou para quaisquer outros fins 

legalmente permitidos, pode ser requerido o cancelamento, total ou parcial, de decisões que devessem constar 

de certificados de registo criminal emitidos para aqueles fins. 

2 - O cancelamento pode ser pedido pelo interessado, pelo representante legal, pelo cônjuge ou por pessoa, 

de outro ou do mesmo sexo, com quem o condenado mantenha uma relação análoga à dos cônjuges, ou por 

familiar em requerimento fundamentado, que especifique a finalidade a que se destina o cancelamento, 

instruído com documento comprovativo do pagamento das indemnizações em que tenha sido condenado. 

3 - Na impossibilidade de juntar o documento a que se refere o número anterior, pode ser feita por qualquer 

outro meio a prova do cumprimento das obrigações de indemnizar, da sua extinção por qualquer meio legal 

ou da impossibilidade do seu cumprimento. 

4 - Com o requerimento podem ser oferecidas testemunhas, até ao máximo de cinco, bem como outros meios 

de prova da verificação dos pressupostos do cancelamento provisório, previstos na Lei de Identificação 

Criminal. 

 

 

Artigo 230.º - Despacho liminar 

1 - Recebido e autuado o requerimento, vai o processo concluso ao juiz para despacho liminar. 

2 - Se for caso de indeferimento, por se mostrar, logo em face do requerimento inicial, suficientemente 

comprovada a falta dos pressupostos do cancelamento provisório, o juiz manda arquivar o processo e notificar 

o requerente. 

3 - Do despacho de indeferimento proferido nos termos do número anterior cabe recurso para o tribunal da 

Relação. 

4 - Havendo o processo de prosseguir, o juiz despacha no sentido de: 

a) Notificar o requerente para, em prazo a fixar, completar o pedido ou juntar documentos em falta; 

b) Ordenar a produção dos meios de prova oferecidos pelo requerente e os demais que tenha por convenientes 

para a boa decisão da causa. 

 

 

Artigo 231.º - Vista e parecer do Ministério Público 

Produzida a prova, o processo é continuado com vista ao Ministério Público para, em cinco dias, emitir 

parecer. 

 

 

Artigo 232.º - Notificação e comunicação da sentença 

1 - A sentença é notificada ao requerente, ao interessado que não seja o requerente e ao Ministério Público. 
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2 - Sendo procedente o pedido, a sentença é ainda comunicada aos serviços de identificação criminal através 

de boletim do registo criminal. 

 

 

Artigo 233.º - Revogação 

1 - O cancelamento provisório é revogado se o interessado incorrer em nova condenação por crime doloso e 

se se verificarem os pressupostos da pena relativamente indeterminada ou da reincidência. 

2 - A revogação é declarada a requerimento do Ministério Público. 

3 - Para efeito do disposto neste artigo, os serviços de identificação criminal informam o Ministério Público 

junto do tribunal de execução das penas da prolação de sentenças condenatórias contra arguidos 

relativamente aos quais vigore cancelamento provisório do registo criminal. 

4 - A revogação do cancelamento provisório é comunicada aos serviços de identificação criminal através de 

boletim do registo criminal. 

 

 

CAPÍTULO XIII - Processo supletivo 
Artigo 234.º - Tramitação 

O processo supletivo segue, com as devidas adaptações, os trâmites do processo de concessão da liberdade 

condicional. 

 

 

TÍTULO V - Recursos 
CAPÍTULO I - Recurso para o tribunal da Relação 
Artigo 235.º - Decisões recorríveis 

1 - Das decisões do tribunal de execução das penas cabe recurso para a Relação nos casos expressamente 

previstos na lei. 

2 - São ainda recorríveis as seguintes decisões do tribunal de execução das penas: 

a) Extinção da pena e da medida de segurança privativas da liberdade; 

b) Concessão, recusa e revogação do cancelamento provisório do registo criminal; 

c) As proferidas em processo supletivo. 

 

 

Artigo 236.º - Legitimidade 

1 - Salvo quando a lei dispuser diferentemente, têm legitimidade para recorrer: 

a) O Ministério Público; 

b) O condenado ou quem legalmente o represente, das decisões contra si proferidas; 

c) O requerente, quando não seja o Ministério Público nem o condenado, relativamente às decisões que lhe 

sejam desfavoráveis. 

2 - Não pode recorrer quem não tiver interesse em agir. 

 

 

Artigo 237.º - Âmbito do recurso 

1 - Salvo o disposto no número seguinte ou quando a lei dispuser diferentemente, o recurso abrange toda a 

decisão. 

2 - O recurso pode ser limitado à questão de facto ou à questão de direito. 
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3 - A limitação do recurso não prejudica o dever do tribunal de recurso de retirar da procedência respectiva 

as consequências legalmente impostas relativamente a toda a decisão recorrida. 

 

 

Artigo 238.º - Regime de subida 

1 - Sobem nos próprios autos os recursos interpostos da decisão que ponha termo ao processo. 

2 - Sobem em separado os demais recursos. 

3 - Os recursos sobem todos imediatamente e apenas têm efeito suspensivo da decisão nos casos 

expressamente previstos no presente Código. 

 

 

Artigo 239.º - Remissão 

Em tudo o que não for contrariado pelas disposições do presente Código, os recursos são interpostos, 

tramitados e julgados como os recursos em processo penal. 

 

 

CAPÍTULO II - Recursos especiais para uniformização de jurisprudência 
Artigo 240.º - Oposição de acórdãos da Relação 

1 - Quando, no domínio da mesma legislação, um tribunal da Relação proferir acórdão que, relativamente à 

mesma questão de direito em matéria de execução das penas e medidas privativas da liberdade, esteja em 

oposição com outro da mesma ou de diferente Relação, é permitido recorrer do acórdão proferido em último 

lugar. 

2 - Os acórdãos consideram-se proferidos no domínio da mesma legislação quando, durante o intervalo da 

sua prolação, não tiver ocorrido modificação legislativa que interfira, directa ou indirectamente, na resolução 

da questão de direito controvertida. 

3 - Como fundamento do recurso só pode invocar-se acórdão anterior transitado em julgado. 

 

 

Artigo 241.º - Legitimidade 

Têm legitimidade para recorrer: 

a) O Ministério Público; 

b) O sujeito contra o qual foi proferido o acórdão. 

 

 

Artigo 242.º - Recurso obrigatório 

1 - O Ministério Público recorre obrigatoriamente, sendo o recurso sempre admissível: 

a) De quaisquer decisões proferidas contra jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal de Justiça; 

b) De decisão proferida em processo especial de impugnação que, no domínio da mesma legislação e quanto 

a idêntica questão de direito, esteja em oposição com outra proferida por tribunal da mesma espécie; 

2 - Para o efeito previsto no n.º 1, o sujeito contra o qual foi proferida a decisão recorrida pode requerer ao 

Ministério Público a interposição do recurso. 

3 - Para o efeito previsto no n.º 1, os serviços prisionais e os serviços de reinserção social comunicam ao 

Ministério Público a oposição de decisões, logo que dela tomem conhecimento. 

4 - O recurso é interposto nos 30 dias subsequentes à prolação da decisão em causa, pelo Ministério Público 

junto do tribunal que a tenha proferido, ao qual são dirigidas as comunicações a que se refere o número 

anterior e o requerimento previsto no n.º 2. 
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5 - O recurso interposto de decisão ainda não transitada em julgado suspende, até ao respectivo julgamento: 

a) O prazo para interposição de recurso para a Relação; 

b) Os termos subsequentes de recurso já instaurado, no que concerne à questão jurídica controvertida. 

6 - Na hipótese prevista no número anterior, o recurso só tem efeito suspensivo da decisão recorrida se esse 

for em concreto o efeito legalmente atribuído à interposição de recurso para a Relação. 

 

 

Artigo 243.º - Interposição 

O recurso para fixação de jurisprudência é interposto para o pleno das secções criminais do Supremo Tribunal 

de Justiça. 

 

 

Artigo 244.º - Remissão 

À interposição, tramitação e julgamento dos recursos anteriormente previstos e à publicação e eficácia da 

respectiva decisão aplicam-se, com as necessárias adaptações, os artigos 438.º a 446.º do Código de 

Processo Penal. 

 

 

Artigo 245.º - Recursos no interesse da unidade do direito 

1 - O Procurador-Geral da República pode determinar, oficiosamente ou a requerimento de qualquer 

interessado, que sejam interpostos recursos no interesse da unidade do direito. 

2 - À interposição, à tramitação do recurso e à eficácia da respectiva decisão aplica-se o artigo 447.º do Código 

de Processo Penal. 

 

 

Artigo 246.º - Legislação subsidiária 

Aplicam-se, subsidiariamente e com as necessárias adaptações, as disposições do Código de Processo Penal 

que regulam os recursos ordinários. 
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LEI TUTELAR EDUCATIVA 
Lei n.º 166/99, de 14 de Setembro 

 

Atualizada de acordo com a Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

SUMÁRIO 

Aprova a Lei Tutelar Educativa 

 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, para valer como 

lei geral da República, o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

É aprovada a Lei Tutelar Educativa, anexa à presente lei e que dela faz parte integrante. 

 

 

Artigo 2.º 

1 - A presente lei é de aplicação imediata, sem prejuízo da validade dos actos realizados na vigência da lei 

anterior. 

2 - As disposições de natureza processual não se aplicam aos processos iniciados anteriormente à sua 

vigência quando da sua aplicabilidade imediata possa resultar quebra de harmonia e unidade dos vários actos 

do processo. 

3 - Os processos tutelares pendentes na data da entrada em vigor da nova lei que tenham por objecto a prática, 

por menor com idade compreendida entre os 12 e os 16 anos, de facto qualificado pela lei como crime são 

reclassificados como processos tutelares educativos, observando-se o disposto no artigo 43.º da Lei Tutelar 

Educativa. 

4 - No caso previsto no número anterior: 

a) Procede-se, se necessário, à revisão das medidas aplicadas; 

b) São obrigatoriamente revistas as medidas de internamento, bem como as situações de menores colocados 

para observação ou acolhidos em instituições. 

5 - Aos processos tutelares pendentes não incluídos na previsão do n.º 3 é aplicável o disposto na Lei de 

Protecção de Crianças e Jovens em Perigo. 

6 - Aos menores com idade compreendida entre os 12 e os 16 anos que tenham praticado facto qualificado 

pela lei penal como crime antes da data referida no n.º1 podem ser aplicadas: 

a) As medidas tutelares previstas no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 314/78, de 27 de Outubro, salvo a referida 

na respectiva alínea j); ou 

b) As medidas tutelares educativas previstas na Lei Tutelar Educativa. 

7 - Nos casos previstos nos n.os 4 e 6 é aplicável a medida que concretamente se mostre mais favorável ao 

interesse educativo do menor, tendo em conta a gravidade do facto e a necessidade de educação do menor 

para o direito manifestada na prática do facto e subsistente no momento da decisão. 

8 - As medidas tutelares previstas nas alíneas i) e l) do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 314/78, de 27 de Outubro, 

consideram-se, para todos os efeitos, nomeadamente para efeitos de execução, equiparadas à medida de 

internamento em centro educativo em regime aberto e à medida de internamento em centro educativo em 

regime semiaberto, respectivamente. 
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9 - À execução da medida prevista na alínea j) do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 314/78, de 27 de Outubro, 

anteriormente aplicada é aplicável o regime previsto para a medida de internamento em centro educativo em 

regime semiaberto. 

10 - Os processos pendentes nos tribunais de menores ou nos tribunais de competência especializada mista 

de família e menores que, em virtude do disposto nos artigos 28.º, 29.º e 31.º da Lei Tutelar Educativa, 

deixarem de ser competentes são remetidos ao tribunal que for territorialmente competente nos termos desta 

lei e das leis de organização e funcionamento dos tribunais judiciais. 

 

 

Artigo 3.º 

1 - A classificação dos centros educativos é efectuada por acto regulamentar do Governo. 

2 - O Governo adoptará as providências regulamentares necessárias à aplicação da presente lei. 

3 - A regulamentação da execução das medidas tutelares educativas consta de decreto-lei. 

 

 

Artigo 4.º 

1 - São revogadas as disposições legais que contenham normas que contrariem as disposições da Lei Tutelar 

Educativa aprovada pela presente lei, nomeadamente as disposições do título I e do título II do Decreto-Lei n.º 

314/78, de 27 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/95, de 31 de Março. 

2 - São revogados os artigos 23.º e 24.º do Decreto-Lei n.º 39/83, de 25 de Janeiro. 

 

 

Artigo 5.º 

A entrada em vigor da legislação que, nos termos do artigo 144.º, n.º 4, da Lei Tutelar Educativa, proceda à 

reorganização dos colégios de acolhimento, de educação e formação do Instituto de Reinserção Social e à sua 

classificação como centros educativos não determina a cessação das comissões de serviço dos respectivos 

dirigentes que tenham sido nomeados na sequência de concurso público. 

 

 

Artigo 6.º 

A Lei Tutelar Educativa, bem como a presente lei, com excepção do artigo 3.º, entram em vigor com a 

legislação a que se refere o n.º 4 do artigo 144.º da mesma lei. 

 

Aprovada em 2 de Julho de 1999. 

O Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos. 

Promulgada em 26 de Agosto de 1999. 

Publique-se. 

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 

Referendada em 2 de Setembro de 1999. 

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. 
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ANEXO 

LEI TUTELAR EDUCATIVA 

 

TÍTULO I - Disposição introdutória 
Artigo 1.º - Âmbito da lei 

A prática, por menor com idade compreendida entre os 12 e os 16 anos, de facto qualificado pela lei como 

crime dá lugar à aplicação de medida tutelar educativa em conformidade com as disposições da presente lei. 

 

 

TÍTULO II - Das medidas tutelares educativas 
CAPÍTULO I - Disposições gerais 
Artigo 2.º - Finalidades das medidas 

1 - As medidas tutelares educativas, adiante abreviadamente designadas por medidas tutelares, visam a 

educação do menor para o direito e a sua inserção, de forma digna e responsável, na vida em comunidade. 

2 - As causas que excluem ou diminuem a ilicitude ou a culpa são consideradas para a avaliação da 

necessidade e da espécie de medida. 

 

 

Artigo 3.º - Aplicação da lei no tempo 

1 - Só pode aplicar-se medida tutelar a menor que cometa facto qualificado pela lei como crime e passível de 

medida tutelar por lei anterior ao momento da sua prática. 

2 - No caso de sucessão de leis no tempo, é sempre aplicado o regime que concretamente se mostrar mais 

favorável ao menor. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 3.º-A - Momento da prática do facto 

O facto considera-se praticado no momento em que o menor atuou ou, em caso de omissão, deveria ter 

atuado, independentemente do momento da produção do resultado. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 3.º-B - Aplicação da lei no espaço 

1 - A presente lei é aplicável ao menor que, residindo ou sendo encontrado em território nacional, aqui tenha 

praticado facto qualificado pela lei como crime. 

2 - Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, a presente lei é, ainda, aplicável aos menores 

desde que: 

a) Pratiquem facto qualificado como crime em território estrangeiro, sejam encontrados em território nacional 

e residam em Portugal; 

b) O facto praticado seja qualificado como crime, quer pela lei portuguesa, quer pela lei do lugar da prática 

do facto. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro  
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Artigo 3.º-C - Lugar da prática do facto 

O facto considera-se praticado tanto no lugar em que o menor atuou ou, no caso de omissão, devia ter atuado, 

como naquele em que o resultado se tiver produzido. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 4.º - Princípio da legalidade 

1 - São medidas tutelares: 

a) A admoestação; 

b) A privação do direito de conduzir ciclomotores ou de obter permissão para conduzir ciclomotores; 

c) A reparação ao ofendido; 

d) A realização de prestações económicas ou de tarefas a favor da comunidade; 

e) A imposição de regras de conduta; 

f) A imposição de obrigações; 

g) A frequência de programas formativos; 

h) O acompanhamento educativo; 

i) O internamento em centro educativo. 

2 - Considera-se medida institucional a prevista na alínea i) do número anterior e não institucionais as 

restantes. 

3 - A medida de internamento em centro educativo aplica-se segundo um dos seguintes regimes de execução: 

a) Regime aberto; 

b) Regime semiaberto; 

c) Regime fechado. 

 

 

Artigo 5.º - Execução das medidas tutelares 

A execução das medidas tutelares pode prolongar-se até o jovem completar 21 anos, momento em que cessa 

obrigatoriamente. 

 

 

Artigo 6.º - Critério de escolha das medidas 

1 - Na escolha da medida tutelar aplicável o tribunal dá preferência, de entre as que se mostrem adequadas e 

suficientes, à medida que represente menor intervenção na autonomia de decisão e de condução de vida do 

menor e que seja suscetível de obter a sua maior adesão e a adesão de seus pais, representante legal ou 

pessoa que tenha a sua guarda de facto. 

2 - O disposto no número anterior é correspondentemente aplicável à fixação da modalidade ou do regime de 

execução de medida tutelar. 

3 - A escolha da medida tutelar aplicável é orientada pelo interesse do menor. 

4 - Quando o menor for considerado autor da prática de uma pluralidade de factos qualificados como crime o 

tribunal aplica uma ou várias medidas tutelares, de acordo com a concreta necessidade de educação do menor 

para o direito. 
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Artigo 7.º - Determinação da duração das medidas 

1 - A medida tutelar deve ser proporcionada à gravidade do facto e à necessidade de educação do menor para 

o direito manifestada na prática do facto e subsistente no momento da decisão. 

2 - A duração da medida de internamento em centro educativo não pode, em caso algum, exceder o limite 

máximo da pena de prisão prevista para o crime correspondente ao facto. 

 

 

Artigo 8.º - Aplicação de várias medidas 

1 - Quando forem aplicadas várias medidas tutelares ao mesmo menor, no mesmo ou em diferentes processos, 

o tribunal determina o seu cumprimento simultâneo, quando entender que as medidas são concretamente 

compatíveis. 

2 - Quando considerar que o cumprimento simultâneo de medidas tutelares aplicadas no mesmo processo 

não é possível, o tribunal, ouvido o Ministério Público, substitui todas ou algumas medidas por outras ou 

determina o seu cumprimento sucessivo, nos termos da presente lei. 

3 - No caso de aplicação de várias medidas ao mesmo menor em diferentes processos, cujo cumprimento 

simultâneo não seja possível nos termos do n.º 1, o tribunal determina o seu cumprimento sucessivo, nos 

termos da presente lei. 

4 - Quando for aplicada mais do que uma medida de internamento ao mesmo menor, sem que se encontre 

integralmente cumprida uma delas, é efetuado, ouvido o Ministério Público, o menor e o seu defensor, o 

competente cúmulo jurídico de medidas, nos termos previstos na lei penal. 

5 - No caso de substituição de medidas tutelares o tribunal toma em conta o disposto nos artigos anteriores 

do presente capítulo. 

6 - Se for caso de cumprimento sucessivo de medidas tutelares, o tempo total de duração não pode ultrapassar 

o dobro do tempo de duração da medida mais grave aplicada, cessando, em qualquer caso, o cumprimento 

na data em que seu destinatário completar 21 anos. 

7 - Sempre que forem aplicáveis medidas de internamento com diferentes regimes de execução, o tempo total 

de duração não pode ultrapassar o dobro do tempo de duração da medida mais grave aplicada, cessando, em 

qualquer caso, o cumprimento com o limite de idade previsto no número anterior. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

CAPÍTULO II - Conteúdo das medidas 
Artigo 9.º - Admoestação 

A admoestação consiste na advertência solene feita pelo juiz ao menor, exprimindo o carácter ilícito da conduta 

e o seu desvalor e consequências e exortando-o a adequar o seu comportamento às normas e valores jurídicos 

e a inserir-se, de uma forma digna e responsável, na vida em comunidade. 

 

 

Artigo 10.º - Privação do direito de conduzir 

A medida de privação do direito de conduzir ciclomotores ou de obter permissão para conduzir ciclomotores 

consiste na cassação ou na proibição de obtenção da licença, por período entre um mês e um ano. 
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Artigo 11.º - Reparação ao ofendido 

1 - A reparação ao ofendido consiste em o menor: 

a) Apresentar desculpas ao ofendido; 

b) Compensar economicamente o ofendido, no todo ou em parte, pelo dano patrimonial, exclusivamente 

através de bens ou verbas que estejam na disponibilidade do menor; 

c) Exercer, em benefício do ofendido, atividade que se conexione com o dano, sempre que for possível e 

adequado. 

2 - A apresentação de desculpas ao ofendido consiste em o menor exprimir o seu pesar pelo facto, por 

qualquer das seguintes formas: 

a) Manifestação, na presença do juiz e do ofendido, do seu propósito de não repetir factos análogos; 

b) Satisfação moral ao ofendido, mediante ato que simbolicamente traduza arrependimento. 

3 - O pagamento da compensação económica pode ser efetuado em prestações, desde que não desvirtue o 

significado da medida, atendendo o juiz, na fixação do montante da compensação ou da prestação, apenas às 

disponibilidades económicas do menor. 

4 - A atividade exercida em benefício do ofendido não pode ocupar mais de dois dias por semana e três horas 

por dia e respeita o período de repouso do menor, devendo salvaguardar um dia de descanso semanal e ter 

em conta a frequência da escolaridade, bem como outras atividades que o tribunal considere importantes para 

a formação do menor. 

5 - A atividade exercida em benefício do ofendido tem o limite máximo de doze horas, distribuídas, no máximo, 

por quatro semanas. 

6 - A medida de reparação nas modalidades previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 exige o consentimento do 

ofendido. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 12.º - Prestações económicas ou tarefas a favor da comunidade 

1 - A medida de prestações económicas ou de realização de tarefas a favor da comunidade consiste em o 

menor entregar uma determinada quantia ou exercer atividade em benefício de entidade, pública ou privada, 

de fim não lucrativo. 

2 - A atividade exercida tem a duração máxima de sessenta horas, não podendo exceder três meses. 

3 - A realização de tarefas a favor da comunidade pode ser executada em fins de semana ou dias feriados. 

4 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 11.º 

 

 

Artigo 13.º - Imposição de regras de conduta 

1 - A medida de imposição de regras de conduta tem por objetivo criar ou fortalecer condições para que o 

comportamento do menor se adeque às normas e valores jurídicos essenciais da vida em sociedade. 

2 - Podem ser impostas, entre outras, as seguintes regras de conduta com a obrigação de: 

a) Não frequentar certos meios, locais ou espetáculos; 

b) Não acompanhar determinadas pessoas; 

c) Não consumir bebidas alcoólicas; 

d) Não frequentar certos grupos ou associações; 

e) Não ter em seu poder certos objetos. 
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3 - As regras de conduta não podem representar limitações abusivas ou desrazoáveis à autonomia de decisão 

e de condução de vida do menor e têm a duração máxima de dois anos. 

 

 

Artigo 14.º - Imposição de obrigações 

1 - A medida de imposição de obrigações tem por objetivo contribuir para o melhor aproveitamento na 

escolaridade ou na formação profissional e para o fortalecimento de condições psicobiológicas necessárias 

ao desenvolvimento da personalidade do menor. 

2 - A imposição de obrigações pode consistir na obrigação de o menor: 

a) Frequentar um estabelecimento de ensino com sujeição a controlo de assiduidade e aproveitamento; 

b) Frequentar um centro de formação profissional ou seguir uma formação profissional, ainda que não 

certificada; 

c) Frequentar sessões de orientação em instituição psicopedagógica e seguir as diretrizes que lhe forem 

fixadas; 

d) Frequentar atividades de clubes ou associações juvenis; 

e) Submeter-se a programas de tratamento médico, médico-psiquiátrico, médico-psicológico ou equiparado 

junto de entidade ou de instituição oficial ou particular, em regime de internamento ou em regime ambulatório. 

3 - A submissão a programas de tratamento visa, nomeadamente, o tratamento das seguintes situações: 

a) Habituação alcoólica; 

b) Consumo habitual de estupefacientes; 

c) Doença infetocontagiosa ou sexualmente transmissível; 

d) Anomalia psíquica. 

4 - O juiz deve, em todos os casos, procurar a adesão do menor ao programa de tratamento, sendo necessário 

o consentimento do menor quando tiver idade superior a 16 anos. 

5 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 13.º 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 15.º - Frequência de programas formativos 

1 - A medida de frequência de programas formativos consiste na participação em: 

a) Programas de ocupação de tempos livres; 

b) Programas de educação sexual; 

c) Programas de educação rodoviária; 

d) Programas de orientação psicopedagógica; 

e) Programas de despiste e orientação profissional; 

f) Programas de aquisição de competências pessoais e sociais; 

g) Programas desportivos. 

2 - A medida de frequência de programas formativos tem a duração máxima de seis meses, salvo nos casos 

em que o programa tenha duração superior, não podendo exceder um ano. 

3 - A título excecional, e para possibilitar a execução da medida, o tribunal pode decidir que o menor resida 

junto de pessoa idónea ou em instituição de regime aberto não dependente do Ministério da Justiça que faculte 

o alojamento necessário para a frequência do programa. 
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Artigo 16.º - Acompanhamento educativo 

1 - A medida de acompanhamento educativo consiste na execução de um projeto educativo pessoal que 

abranja as áreas de intervenção fixadas pelo tribunal. 

2 - O tribunal pode impor ao menor sujeito a acompanhamento educativo regras de conduta ou obrigações, 

bem como a frequência de programas formativos. 

3 - O projeto é elaborado pelos serviços de reinserção social e sujeito a homologação judicial. 

4 - Compete aos serviços de reinserção social supervisionar, orientar, acompanhar e apoiar o menor durante 

a execução do projeto educativo pessoal. 

5 - A medida de acompanhamento educativo tem a duração mínima de três meses e a máxima de dois anos, 

contados desde a data do trânsito em julgado da decisão de homologação judicial prevista no n.º 3. 

6 - No caso de o tribunal impor ao menor a frequência de programas formativos é correspondentemente 

aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 15.º 

7 - No caso de o tribunal impor ao menor a obrigação prevista na alínea e) do n.º 2 do artigo 14.º vale 

correspondentemente o disposto no n.º 4 do mesmo artigo. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 17.º - Internamento 

1 - A medida de internamento visa proporcionar ao menor, por via do afastamento temporário do seu meio 

habitual e da utilização de programas e métodos pedagógicos, a interiorização de valores conformes ao direito 

e a aquisição de recursos que lhe permitam, no futuro, conduzir a sua vida de modo social e juridicamente 

responsável. 

2 - A medida de internamento em regime aberto, em regime semiaberto e em regime fechado é executada em 

centro educativo classificado com o correspondente regime de funcionamento e grau de abertura ao exterior. 

3 - A medida de internamento em regime semiaberto é aplicável quando o menor tiver cometido facto 

qualificado como crime contra as pessoas a que corresponda pena máxima, abstratamente aplicável, de prisão 

superior a três anos ou tiver cometido dois ou mais factos qualificados como crimes a que corresponda pena 

máxima, abstratamente aplicável, superior a três anos. 

4 - A medida de internamento em regime fechado é aplicável quando se verifiquem cumulativamente os 

seguintes pressupostos: 

a) Ter o menor cometido facto qualificado como crime a que corresponda pena máxima, abstratamente 

aplicável, de prisão superior a cinco anos ou ter cometido dois ou mais factos contra as pessoas qualificados 

como crimes a que corresponda pena máxima, abstratamente aplicável, de prisão superior a três anos; e 

b) Ter o menor idade igual ou superior a 14 anos à data da aplicação da medida. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 18.º - Duração da medida de internamento 

1 - A medida de internamento em regime aberto e semiaberto tem a duração mínima de seis meses e a máxima 

de dois anos. 

2 - A medida de internamento em regime fechado tem a duração mínima de seis meses e a máxima de dois 

anos, salvo o disposto no número seguinte. 
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3 - A medida de internamento em regime fechado tem a duração máxima de três anos, quando o menor tiver 

praticado facto qualificado como crime a que corresponda pena máxima, abstratamente aplicável, de prisão 

superior a oito anos, ou dois ou mais factos qualificados como crimes contra as pessoas a que corresponda 

a pena máxima, abstratamente aplicável, de prisão superior a cinco anos. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

CAPÍTULO III - Regime das medidas 
Artigo 19.º - Não cumulação 

1 - Salvo o disposto no n.º 2 do artigo 16.º e no número seguinte, as medidas tutelares não podem ser 

aplicadas cumulativamente por um mesmo facto ao mesmo menor. 

2 - A medida de privação do direito de conduzir ciclomotores ou de obter permissão para conduzir 

ciclomotores pode cumular-se com outra medida. 

 

 

Artigo 20.º - Prestações económicas ou tarefas a favor da comunidade 

1 - Se for aplicada medida de realização de prestações económicas ou de tarefas a favor da comunidade, o 

tribunal fixa, na decisão: 

a) A modalidade da medida; 

b) Consoante o caso, o montante e a forma da prestação económica ou a atividade, a duração e a forma da 

sua prestação; 

c) Consoante o caso, a entidade que acompanha a execução ou a entidade destinatária da prestação. 

2 - O tribunal pode deferir aos serviços de reinserção social a definição da forma da prestação de atividade. 

 

 

Artigo 21.º - Imposição de obrigações, frequência de programas formativos e acompanhamento educativo 

1 - Antes de aplicar as medidas de imposição de obrigações, de frequência de programas formativos ou de 

acompanhamento educativo que incluir obrigações ou frequência de programas formativos o tribunal pode 

pedir aos serviços de reinserção social informação sobre instituições ou entidades junto das quais o menor 

deve cumprir a medida, respetivos programas, horários, condições de frequência e vagas disponíveis. 

2 - Os serviços de reinserção social informam o tribunal em prazo não superior a 20 dias. 

 

 

Artigo 22.º - Execução participada 

1 - O tribunal associa à execução de todas as medidas tutelares, sempre que for possível e adequado aos fins 

educativos visados, os pais ou outras pessoas de referência para o menor, familiares ou não. 

2 - O tribunal delimita a colaboração das pessoas referidas no número anterior relativamente a serviços e 

entidades encarregados de acompanhar e assegurar a execução das medidas, em ordem a garantir a 

conjugação de esforços. 

3 - Na ausência de qualquer pessoa de referência e colaborante, o tribunal associa uma entidade de proteção 

social à execução das medidas tutelares educativas. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro  
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CAPÍTULO IV - Interatividade entre penas e medidas tutelares 
Artigo 23.º - Execução cumulativa de medidas e penas 

O menor sujeito a processo tutelar que for simultaneamente arguido em processo penal cumpre 

cumulativamente as medidas tutelares e as penas que lhe forem aplicadas, sempre que as mesmas forem entre 

si concretamente compatíveis. 

 

 

Artigo 24.º - Condenação em pena de prisão efetiva 

1 - Cessa a execução das medidas tutelares quando o jovem maior de 16 anos for condenado em pena de 

prisão efetiva, salvo o disposto no número seguinte. 

2 - Tratando-se das medidas de admoestação, de reparação ao ofendido na modalidade de compensação 

económica ou de prestações económicas a favor da comunidade a sua execução não cessa com a condenação 

em pena de prisão efetiva, nos casos em que a situação concreta do jovem, durante a execução da pena, lhe 

garanta disponibilidades económicas bastantes para satisfazer os encargos resultantes do cumprimento das 

medidas. 

3 - Quando a execução da medida tutelar cesse nos termos do n.º 1, a execução da pena de prisão inicia-se 

com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

 

 

Artigo 25.º - Condenação nas penas de internamento em centro de detenção, colocação por dias livres em 

centro de detenção ou colocação em centro de detenção em regime de semi-internato. 

1 - Quando for aplicada pena de internamento em centro de detenção, pena de colocação por dias livres em 

centro de detenção ou pena de colocação em centro de detenção em regime de semi-internato a jovem maior 

de 16 anos que esteja a cumprir medida tutelar de internamento, a execução das penas referidas tem início 

após o cumprimento da medida tutelar. 

2 - Quando for aplicada medida tutelar não institucional a jovem maior de 16 anos que esteja a cumprir pena 

de internamento em centro de detenção, pena de colocação por dias livres em centro de detenção ou pena de 

colocação em centro de detenção em regime de semi-internato e a medida aplicada for incompatível com a 

pena em execução, aquela é executada após o cumprimento desta. 

3 - Quando for aplicada medida tutelar de internamento em regime aberto ou semiaberto a jovem maior de 16 

anos que esteja a cumprir pena de internamento em centro de detenção, pena de colocação por dias livres em 

centro de detenção ou pena de colocação em centro de detenção em regime de semi-internato, a execução da 

medida tutelar tem início após o cumprimento da pena. 

4 - Quando for aplicada medida tutelar de internamento em regime fechado a jovem maior de 16 anos que 

esteja a cumprir pena de internamento em centro de detenção, pena de colocação por dias livres em centro de 

detenção ou pena de colocação em centro de detenção em regime de semi-internato, a pena cessa no momento 

em que o tempo que falte cumprir for igual ou inferior ao da duração da medida cuja execução se inicia nesse 

momento. 

 

 

Artigo 26.º - Condenação em pena de multa, prestação de trabalho a favor da comunidade ou suspensão da 

execução da pena de prisão 

1 - Quando for aplicada pena de multa, prestação de trabalho a favor da comunidade ou suspensão da 

execução da pena de prisão a jovem maior de 16 anos que esteja a cumprir medida tutelar de internamento, o 

tribunal da condenação: 
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a) Tratando-se de multa que o jovem não possa cumprir dada a sua situação concreta, pode proceder à 

suspensão da prisão subsidiária, nos termos do n.º 3 do artigo 49.º do Código Penal; 

b) Tratando-se de prestação de trabalho a favor da comunidade, procede à suspensão da pena de prisão 

determinada na sentença, nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 59.º do Código Penal; 

c) Tratando-se da suspensão da pena de prisão, modifica os deveres, regras de conduta ou obrigações 

impostos. 

2 - Nos casos previstos nas alíneas a) a c) do número anterior, o tribunal da condenação procede, 

respetivamente, à fixação ou modificação dos deveres, regras de conduta ou obrigações, por forma a adequá-

los à situação concreta do jovem, ou pode solicitar ao tribunal que aplicou a medida as informações que 

entender necessárias para proceder a essa fixação ou modificação. 

3 - Quando for aplicada medida tutelar de internamento a jovem maior de 16 anos que esteja a cumprir alguma 

das penas referidas no n.º 1, o regime da medida a executar tem em conta, tanto quanto possível, a 

compatibilidade da pena com a medida. 

 

 

Artigo 27.º - Prisão preventiva 

1 - A aplicação de prisão preventiva a jovem maior de 16 anos não prejudica a execução cumulativa de medida 

tutelar não institucional que esteja a cumprir ou lhe seja aplicada, desde que esta não seja concretamente 

incompatível com a prisão. 

2 - Tratando-se das medidas de admoestação, de reparação ao ofendido na modalidade de compensação 

económica ou de prestações económicas a favor da comunidade a execução é compatível com a prisão 

preventiva, salvo nos casos em que a situação concreta do jovem não lhe permitir disponibilidades 

económicas bastantes para satisfazer os encargos resultantes do cumprimento das medidas. 

3 - A execução das medidas tutelares não institucionais incompatíveis com a prisão preventiva não se inicia 

ou interrompe-se conforme o momento em que a prisão seja ordenada. 

4 - Compete ao juiz que aplica a prisão preventiva determinar, em concreto, a compatibilidade da execução 

cumulativa de medida tutelar não institucional com a prisão preventiva. 

5 - Quando for aplicada prisão preventiva a jovem maior de 16 anos que esteja a cumprir medida tutelar de 

internamento, a execução da medida não se interrompe, o menor é colocado ou mantido em centro educativo 

de regime fechado pelo tempo correspondente à prisão preventiva e o seu termo não afeta a continuação da 

medida pelo tempo que falte. 

6 - Quando for aplicada medida tutelar de internamento a jovem maior de 16 anos que esteja a cumprir prisão 

preventiva, bem como quando a medida tutelar não se iniciar ou for interrompida nos termos do n.º 3, a 

execução da medida ou a sua continuação depende do resultado do processo penal, procedendo-se à revisão 

da medida e o jovem for absolvido ou aplicando-se, conforme o caso, o disposto nos artigos 23.º a 26.º 

 

 

TÍTULO III - Dos tribunais 
CAPÍTULO I - Tribunal 
Artigo 28.º - Competência 

1 - Compete às secções de família e menores da instância central do tribunal de comarca: 

a) Praticar os atos jurisdicionais relativos ao inquérito tutelar educativo; 

b) Apreciar os factos qualificados pela lei como crime, praticados por menor com idade compreendida entre 

os 12 e os 16 anos, com vista à aplicação de medida tutelar; 

c) Executar e rever as medidas tutelares; 
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d) Declarar a cessação ou a extinção das medidas tutelares; 

e) Conhecer, nos termos previstos no artigo 201.º, do recurso das decisões que apliquem medidas 

disciplinares a menores a quem tenha sido aplicada medida de internamento. 

2 - Cessa a competência das secções de família e menores da instância central do tribunal de comarca quando: 

a) For aplicada pena de prisão efetiva, em processo penal, por crime praticado pelo menor com idade 

compreendida entre os 16 e os 18 anos; 

b) O menor completar 18 anos antes da data da decisão em 1.ª instância. 

3 - Nos casos previstos no número anterior, o processo não é iniciado ou, se o tiver sido, é arquivado. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 29.º - Secções da instância local 

1 - Fora das áreas abrangidas pela jurisdição das secções de família e menores, cabe às secções criminais da 

instância local conhecer dos processos tutelares educativos, por aplicação, com as devidas adaptações, do 

disposto no n.º 5 do artigo 124.º, da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, em caso de não ocorrer desdobramento, cabe às secções 

de competência genérica da instância local conhecer dos processos tutelares educativos, conforme o disposto 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 130.º, da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto. 

3 - Nos casos previstos nos números anteriores, o tribunal constitui-se em secção de família e menores. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 30.º - Constituição 

1 - A secção de família e menores funciona, em regra, com um só juiz. 

2 - Na audiência em que esteja em causa a aplicação de medida de internamento o tribunal é constituído pelo 

juiz do processo, que preside, e por dois juízes sociais. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 31.º - Competência territorial 

1 - É competente para a apreciação dos factos e para a aplicação de medida tutelar o tribunal da residência do 

menor no momento em que for instaurado o processo. 

2 - Sendo desconhecida a residência do menor é competente o tribunal da residência dos titulares das 

responsabilidades parentais. 

3 - Se os titulares das responsabilidades parentais tiverem diferentes residências é competente o tribunal da 

residência daquele a cuja guarda o menor estiver confiado ou, no caso da guarda conjunta, com quem o menor 

residir. 

4 - Nos casos não previstos nos números anteriores é competente o tribunal do local da prática do facto ou, 

não estando este determinado, o tribunal do local onde o menor for encontrado. 
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Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 32.º - Momento da fixação da competência 

1 - Para efeitos da presente lei, o momento da instauração do processo corresponde àquele em que for 

determinada a abertura de inquérito pelo Ministério Público. 

2 - São irrelevantes as modificações que ocorrerem posteriormente ao momento da instauração do processo. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 33.º - Atos urgentes 

A prática de atos urgentes é assegurada pelas secções de competência genérica da instância local, ainda que 

a respetiva comarca seja servida por secção de família e menores, nos casos em que esta se encontre sediada 

em diferente município. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 34.º - Carácter individual do processo 

1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, organiza-se um único processo relativamente a cada menor, 

ainda que lhe sejam atribuídos factos diversos ocorridos na mesma ou em diferentes comarcas. 

2 - A conexão só opera em relação a processos que se encontrem simultaneamente na fase de inquérito, na 

fase jurisdicional ou na fase de execução. 

 

 

Artigo 35.º - Conexão subjetiva 

1 - Organiza-se um só processo quando vários menores tiverem cometido um ou diversos factos, em 

comparticipação ou reciprocamente, na mesma ocasião ou lugar, sendo uns causa ou efeito dos outros, ou 

destinando-se uns a continuar ou a ocultar os outros. 

2 - No caso referido no número anterior é competente o tribunal da residência do maior número de menores 

e, em igualdade de circunstâncias, o tribunal do processo que tiver sido instaurado em primeiro lugar. 

3 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 2 do artigo anterior. 

 

 

Artigo 36.º - Separação de processos 

A autoridade judiciária determina a separação de processos quando a celeridade do processo ou o interesse 

do menor o justificar. 

 

 

Artigo 37.º - Apensação 

1 - Se houver vários processos procede-se à apensação ao processo instaurado em primeiro lugar, se os 

menores forem irmãos, ou sujeitos à guarda de facto da mesma pessoa. 
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2 - Quando forem organizados vários processos relativamente ao mesmo menor, após o trânsito em julgado 

da decisão, os processos são apensados àquele cuja decisão tenha transitado em primeiro lugar. 

 

 

Artigo 38.º - Tribunal competente para a execução 

A execução das medidas tutelares, incluída a revisão, compete ao tribunal que as aplicou. 

 

 

Artigo 39.º - Execução 

1 - A execução das medidas tutelares corre nos próprios autos, perante o juiz da secção de família e menores 

ou constituída como tal. 

2 - Compete ao juiz: 

a) Tomar as decisões necessárias à execução efetiva das medidas tutelares aplicadas; 

b) Ordenar os procedimentos que considere adequados face a ocorrências que comprometam a execução e 

que sejam levadas ao seu conhecimento; 

c) Homologar os projetos educativos pessoais dos menores em acompanhamento educativo ou internados; 

d) Decidir sobre a revisão da medida tutelar aplicada; 

e) Acompanhar a evolução do processo educativo do menor através dos relatórios de execução das medidas; 

f) Decidir sobre os recursos interpostos relativamente à execução das medidas tutelares a que se refere o 

artigo 134.º; 

g) Decidir sobre os pedidos e queixas apresentados sobre quaisquer circunstâncias da execução das medidas 

suscetíveis de pôr em causa os direitos dos menores; 

h) Realizar visitas aos centros educativos e contactar com os menores internados. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

CAPÍTULO II - Ministério Público 
Artigo 40.º - Competência 

1 - Compete ao Ministério Público: 

a) Dirigir o inquérito; 

b) Promover as diligências que tiver por convenientes e recorrer, na defesa da lei e no interesse do menor; 

c) Promover a execução das medidas tutelares e das custas e demais quantias devidas ao Estado; 

d) Dar obrigatoriamente parecer sobre recursos, pedidos e queixas interpostos ou apresentados nos termos 

da lei; 

e) Dar obrigatoriamente parecer sobre o projeto educativo pessoal de menor em acompanhamento educativo 

ou internado em centro educativo; 

f) Realizar visitas a centros educativos e contactar com os menores internados. 

2 - É correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 31.º e 33.º 
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TÍTULO IV - Do processo tutelar 
CAPÍTULO I - Princípios gerais 
Artigo 41.º - Sigilo 

1 - O processo tutelar é secreto até ao despacho que designar data para a audiência prévia ou para a audiência, 

se aquela não tiver lugar. 

2 - A publicidade do processo faz-se com respeito pela personalidade do menor e pela sua vida privada, 

devendo, na medida do possível, preservar a sua identidade. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 42.º - Mediação 

1 - Para realização das finalidades do processo, e com os efeitos previstos na presente lei, a autoridade 

judiciária pode determinar a cooperação de entidades públicas ou privadas de mediação. 

2 - A mediação tem lugar por iniciativa da autoridade judiciária, do menor, seus pais, representante legal, 

pessoa que tenha a sua guarda de facto ou defensor. 

 

 

Artigo 43.º - Iniciativas cíveis e de proteção 

1 - Em qualquer fase do processo tutelar educativo, nomeadamente em caso de arquivamento, o Ministério 

Público: 

a) Participa às entidades competentes a situação de menor que careça de proteção social; 

b) Toma as iniciativas processuais que se justificarem relativamente ao exercício ou ao suprimento das 

responsabilidades parentais; 

c) Requer a aplicação de medidas de proteção. 

2 - Em caso de urgência, as medidas a que se refere a alínea c) do número anterior podem ser decretadas 

provisoriamente no processo tutelar educativo, caducando se não forem confirmadas em ação própria 

proposta no prazo de um mês. 

3 - As decisões proferidas em processos que decretem medidas ou providências de qualquer natureza 

relativamente ao menor devem conjugar-se com as proferidas no processo tutelar educativo. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 44.º - Processos urgentes 

1 - Correm durante as férias judiciais os processos relativos a menor sujeito a medida cautelar de guarda em 

instituição pública ou privada ou em centro educativo ou a internamento para efeito de realização de perícia 

sobre a personalidade. 

2 - Quando a demora do processo puder causar prejuízo ao menor, o tribunal decide, por despacho 

fundamentado, que o processo seja considerado urgente e corra durante férias. 

3 - Sempre que for aplicada medida de internamento, e houver recurso, o processo assume natureza urgente 

e corre durante férias. 
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Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 45.º - Direitos do menor 

1 - A participação do menor em qualquer diligência processual, ainda que sob detenção ou guarda, faz-se de 

modo que se sinta livre na sua pessoa e com o mínimo de constrangimento. 

2 - Em qualquer fase do processo, o menor tem especialmente direito a: 

a) Ser ouvido, oficiosamente ou quando o requerer, pela autoridade judiciária; 

b) Não responder a perguntas feitas por qualquer entidade sobre os factos que lhe forem imputados ou sobre 

o conteúdo das declarações que acerca deles prestar; 

c) Não responder sobre a sua conduta, o seu carácter ou a sua personalidade; 

d) Ser assistido por especialista em psiquiatria ou psicologia sempre que o solicite, para efeitos de avaliação 

da necessidade de aplicação de medida tutelar; 

e) Ser assistido por defensor em todos os atos processuais em que participar e, quando detido, comunicar, 

mesmo em privado, com ele; 

f) Ser acompanhado pelos pais, representante legal ou pessoa que tiver a sua guarda de facto, salvo decisão 

fundada no seu interesse ou em necessidades do processo; 

g) Oferecer provas e requerer diligências; 

h) Ser informado dos direitos que lhe assistem; 

i) Recorrer, nos termos desta lei, das decisões que lhe forem desfavoráveis. 

3 - O menor não presta juramento em caso algum. 

4 - Os direitos referidos nas alíneas f) e h) do n.º 2 podem ser exercidos, em nome do menor, pelos pais, 

representante legal, pessoa que tenha a sua guarda de facto ou defensor. 

 

 

Artigo 46.º - Defensor 

1 - O menor, os pais, o representante legal ou a pessoa que tenha a sua guarda de facto podem constituir ou 

requerer a nomeação de defensor, em qualquer fase do processo. 

2 - Não tendo sido anteriormente constituído ou nomeado, a autoridade judiciária providencia pela nomeação 

de defensor no despacho em que determine a audição ou a detenção do menor. 

3 - O defensor nomeado cessa funções logo que seja constituído outro. 

4 - O defensor é advogado ou, quando não seja possível, advogado estagiário. 

5 - A nomeação de defensor deve recair preferencialmente entre advogados com formação especializada, 

segundo lista a elaborar pela Ordem dos Advogados. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 46.º-A - Obrigatoriedade de assistência 

É obrigatória a assistência de defensor em qualquer ato processual do processo tutelar, incluindo nos recursos 

ordinários ou extraordinários. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 
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Artigo 47.º - Audição do menor 

1 - A audição do menor é sempre realizada pela autoridade judiciária. 

2 - A autoridade judiciária pode designar um técnico de serviço social ou outra pessoa especialmente 

habilitada para acompanhar o menor em ato processual e, se for caso disso, proporcionar ao menor o apoio 

psicológico necessário por técnico especializado. 

 

 

Artigo 48.º - Condições dos meios de transporte utilizados nas deslocações de menores 

A deslocação e o transporte do menor devem realizar-se de modo a assegurar, em todos os casos, o respeito 

pela sua dignidade e condições particulares de maturidade física, intelectual e psicológica e a evitar, tanto 

quanto possível, a aparência de intervenção de justiça. 

 

 

Artigo 49.º - Inimputabilidade em razão de anomalia psíquica 

1 - Quando, em qualquer fase do processo, se verificar que o menor sofre de anomalia psíquica que o impede 

de compreender o sentido da intervenção tutelar, o processo é arquivado. 

2 - No caso previsto no número anterior, o Ministério Público encaminha o menor para os serviços de saúde 

mental, examina a necessidade de internamento e, se for caso disso, providencia, nos termos da lei, o 

internamento compulsivo. 

3 - O despacho de arquivamento é notificado ao menor, aos pais, representante legal ou pessoa que tenha a 

sua guarda de facto e ao ofendido. 

 

 

CAPÍTULO II - Identificação, detenção e medidas cautelares 

SECÇÃO I - Identificação 
Artigo 50.º - Formalidades 

O procedimento de identificação de menor obedece às formalidades previstas no processo penal, com as 

seguintes especialidades: 

a) Na impossibilidade de apresentação de documento, o órgão de polícia criminal procura, de imediato, 

comunicar com os pais, representante legal ou pessoa que tenha a guarda de facto do menor; 

b) O menor não pode permanecer em posto policial, para efeito de identificação, por mais de três horas. 

 

 

SECÇÃO II - Detenção 
Artigo 51.º - Pressupostos 

1 - A detenção do menor é efetuada: 

a) Em caso de flagrante delito, para, no mais curto prazo, sem nunca exceder quarenta e oito horas, ser 

apresentado ao juiz, a fim de ser interrogado ou para sujeição a medida cautelar; 

b) Para assegurar a presença imediata ou, não sendo possível, no mais curto prazo, sem nunca exceder doze 

horas, perante o juiz, a fim de ser interrogado ou para aplicação ou execução de medida cautelar, ou em ato 

processual presidido por autoridade judiciária; 

c) Para sujeição, em regime ambulatório ou de internamento, a perícia psiquiátrica ou sobre a personalidade. 

2 - A detenção fora de flagrante delito tem apenas lugar quando a comparência do menor não puder ser 

assegurada pelos pais, representante legal ou pessoa que tenha a sua guarda de facto e faz-se por mandado 

do juiz, a requerimento do Ministério Público durante o inquérito e, depois, mesmo oficiosamente.  
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Artigo 52.º - Flagrante delito 

1 - O menor só pode ser detido em flagrante delito por facto qualificado como crime punível com pena de 

prisão, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

2 - A detenção só se mantém quando o menor tiver cometido facto qualificado como crime contra as pessoas, 

a que corresponda pena máxima, abstratamente aplicável, de prisão igual ou superior a três anos ou tiver 

cometido facto qualificado como crime a que corresponda pena máxima, abstratamente aplicável, igual ou 

superior a cinco anos ou, ainda, tiver cometido dois ou mais factos qualificados como crimes a que 

corresponda pena máxima, abstratamente aplicável, superior a três anos, cujo procedimento não dependa de 

queixa ou de acusação particular. 

3 - Fora dos casos referidos no número anterior procede-se apenas à identificação do menor. 

4 - Em caso de flagrante delito: 

a) A autoridade judiciária ou qualquer entidade policial procede à detenção; 

b) Se não estiver presente autoridade judiciária ou entidade policial nem puder ser chamada em tempo útil, 

qualquer pessoa pode proceder à detenção, entregando imediatamente o menor àquelas entidades. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 53.º - Comunicação 

1 - Salvo quando haja risco de a inviabilizar, a detenção fora de flagrante delito é precedida de comunicação 

aos pais, representante legal ou pessoa que tenha a guarda de facto do menor. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, qualquer detenção é comunicada, no mais curto prazo e 

pelo meio mais rápido, aos pais, representante legal ou pessoa que tiver a guarda de facto do menor. 

 

 

Artigo 54.º - Confiança do menor 

1 - Quando não for possível apresentá-lo imediatamente ao juiz, o menor é confiado aos pais, ao representante 

legal, a quem tenha a sua guarda de facto ou a instituição onde se encontre internado. 

2 - Se a confiança do menor nos termos do número anterior não for suficiente para garantir a sua presença 

perante o juiz ou para assegurar as finalidades da detenção, o menor é recolhido no centro educativo mais 

próximo ou em instalações próprias e adequadas de entidade policial, sendo-lhe, em qualquer caso, 

ministrados os cuidados e a assistência médica, psicológica e social que forem aconselhados pela sua idade, 

sexo e condições individuais. 

3 - O menor confiado nos termos dos números anteriores é apresentado ao juiz no prazo e para os efeitos do 

disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 51.º 

 

 

Artigo 55.º - Primeiro interrogatório 

Quando assistirem ao primeiro interrogatório, os pais, representante legal ou pessoa que tiver a guarda de 

facto do menor abstêm-se de qualquer interferência. 
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SECÇÃO III - Medidas cautelares 
Artigo 56.º - Adequação e proporcionalidade 

As medidas cautelares devem ser adequadas às exigências preventivas ou processuais que o caso requerer e 

proporcionadas à gravidade do facto e às medidas tutelares aplicáveis. 

 

 

Artigo 57.º - Tipicidade 

São medidas cautelares: 

a) A entrega do menor aos pais, representante legal, família de acolhimento, pessoa que tenha a sua guarda 

de facto ou outra pessoa idónea, com imposição de obrigações ao menor; 

b) A guarda do menor em instituição pública ou privada; 

c) A guarda do menor em centro educativo. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 58.º - Pressupostos 

1 - A aplicação de medidas cautelares pressupõe: 

a) A existência de indícios do facto; 

b) A previsibilidade de aplicação de medida tutelar; e 

c) A existência fundada de perigo de fuga ou de cometimento de outros factos qualificados pela lei como 

crime. 

2 - A medida prevista na alínea c) do artigo anterior só pode ser aplicada quando se verificarem os 

pressupostos previstos na alínea a) do n.º 4 do artigo 17.º 

3 - No caso previsto no número anterior, a medida é executada em centro educativo semiaberto se o menor 

tiver idade inferior a 14 anos. Se o menor tiver idade igual ou superior a 14 anos, o juiz determina a execução 

da medida em centro educativo de regime semiaberto ou fechado. 

 

 

Artigo 59.º - Formalidades 

1 - As medidas cautelares são aplicadas por despacho do juiz, a requerimento do Ministério Público durante 

o inquérito e, posteriormente, mesmo oficiosamente. 

2 - A aplicação de medidas cautelares exige a audição prévia do Ministério Público, se não for o requerente, 

do defensor e, sempre que possível, dos pais, representante legal ou pessoa que tenha a guarda de facto do 

menor. 

3 - O despacho referido no n.º 1 é notificado ao menor e comunicado aos pais, representante legal ou pessoa 

que tenha a sua guarda de facto. 

 

 

Artigo 60.º - Duração 

1 - A medida de guarda de menor em centro educativo tem o prazo máximo de três meses, prorrogável até ao 

limite máximo de mais três meses em casos de especial complexidade devidamente fundamentados. 

2 - O prazo de duração das restantes medidas cautelares é de seis meses até à decisão do tribunal de 1.ª 

instância e de um ano até ao trânsito em julgado da decisão. 
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Artigo 61.º - Revisão 

1 - Oficiosamente ou a requerimento, as medidas cautelares são substituídas, se o juiz concluir que a medida 

aplicada não realiza as finalidades pretendidas. 

2 - As medidas cautelares são revistas, oficiosamente, de dois em dois meses. 

3 - O Ministério Público e o defensor são ouvidos, se não forem os requerentes, bem como os pais, 

representante legal ou pessoa que tenha a guarda de facto do menor. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 62.º - Cessação 

As medidas cautelares cessam logo que deixarem de se verificar os pressupostos da sua aplicação. 

 

 

Artigo 63.º - Pedido de informação 

A fim de fundamentar as decisões sobre a substituição e a cessação da medida de guarda em centro educativo 

o juiz, oficiosamente ou a requerimento, pode solicitar informação aos serviços de reinserção social. 

 

 

Artigo 64.º - Extinção 

1 - As medidas cautelares extinguem-se: 

a) Quando tiver decorrido o prazo da sua duração; 

b) Com a suspensão do processo; 

c) Com o arquivamento do inquérito ou do processo; 

d) Com o trânsito em julgado da decisão. 

2 - As medidas cautelares extinguem-se também quando a decisão de 1.ª instância, ainda que não transitada 

em julgado, não tiver aplicado qualquer medida ou tiver aplicado medida menos grave do que a de 

acompanhamento educativo. 

 

 

CAPÍTULO III - Provas 
Artigo 65.º - Objeto 

Constituem objeto de prova os factos juridicamente relevantes para a verificação da existência ou inexistência 

do facto, para avaliação da necessidade de medida tutelar e para determinação da medida a aplicar. 

 

 

Artigo 66.º - Declarações e inquirições 

1 - Os pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de facto do menor prestam declarações, mas não 

são ajuramentados. 

2 - A inquirição sobre factos relativos à personalidade e ao carácter do menor, bem como às suas condições 

pessoais e à sua conduta anterior e posterior, é permitida, quer para prova do facto quer para avaliação da 

necessidade de medida tutelar e determinação da medida a aplicar. 

3 - Quando tenham idade inferior a 16 anos, o ofendido e as testemunhas são inquiridos pela autoridade 

judiciária. 



LEI TUTELAR EDUCATIVA | Lei n.º 166/99, de 14 de Setembro 

225 

4 - O ofendido é inquirido quando a autoridade judiciária, oficiosamente ou a requerimento, o entender 

conveniente para a boa decisão da causa. 

 

 

Artigo 67.º - Convocação de menores 

As testemunhas ou quaisquer outros participantes processuais com idade inferior a 18 anos são convocados 

na sua pessoa e nas pessoas dos pais, representante legal ou quem tiver a sua guarda de facto, podendo o 

juiz fazer recair sobre estes as sanções devidas por falta injustificada. 

 

 

Artigo 68.º - Exames e perícias 

1 - Os exames e as perícias têm carácter de urgência e, salvo quando outro prazo for exigido pela sua natureza, 

são apresentados no prazo máximo de dois meses. 

2 - As perícias sobre o menor podem ser realizadas em regime ambulatório ou de internamento, total ou 

parcial. A realização de perícia em regime não ambulatório é autorizada por despacho do juiz. 

3 - O internamento para a realização da perícia não pode exceder dois meses, prorrogáveis por um mês, por 

despacho do juiz, em caso de especial complexidade devidamente fundamentado. 

 

 

Artigo 69.º - Perícia sobre a personalidade 

Quando for de aplicar medida de internamento em regime fechado a autoridade judiciária ordena aos serviços 

de reinserção social a realização de perícia sobre a personalidade. 

 

 

Artigo 70.º - Acareação 

A prova por acareação em que intervenha o menor é ordenada pela autoridade judiciária e tem lugar na sua 

presença. 

 

 

Artigo 71.º - Informação e relatório social 

1 - Podem utilizar-se como meios de obtenção da prova a informação e o relatório social. 

2 - A informação e o relatório social têm por finalidade auxiliar a autoridade judiciária no conhecimento da 

personalidade do menor, incluída a sua conduta e inserção socioeconómica, educativa e familiar. 

3 - A informação é ordenada pela autoridade judiciária e pode ser solicitada aos serviços de reinserção social 

ou a outros serviços públicos ou entidades privadas, devendo ser apresentada no prazo de 15 dias. 

4 - O relatório social é ordenado pela autoridade judiciária e solicitado aos serviços de reinserção social, 

devendo ser apresentado no prazo máximo de 30 dias. Pode solicitar-se a sua atualização ou informação 

complementar e ouvir-se, em esclarecimentos e sem ajuramentação, os técnicos que o subscreveram. 

5 - É obrigatória a elaboração de relatório social com avaliação psicológica quando for de aplicar medida de 

internamento em regime aberto ou semiaberto. 
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CAPÍTULO IV - Inquérito 

SECÇÃO I - Abertura 
Artigo 72.º - Denúncia 

1 - Qualquer pessoa pode denunciar ao Ministério Público ou a órgão de polícia criminal facto qualificado 

pela lei como crime, independentemente da natureza deste, praticado por menor com idade compreendida 

entre os 12 e os 16 anos. 

2 - (Revogado.) 

3 - A denúncia não está sujeita a formalismo especial, mas deve, sempre que possível, indicar os meios de 

prova. 

4 - A denúncia apresentada a órgão de polícia criminal é transmitida, no mais curto prazo, ao Ministério 

Público. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 73.º - Denúncia obrigatória 

1 - A denúncia é obrigatória: 

a) Para os órgãos de polícia criminal, quanto a factos de que tomem conhecimento; 

b) Para os funcionários, quanto a factos de que tomem conhecimento no exercício das suas funções e por 

causa delas. 

2 - A denúncia ou a transmissão da denúncia feita por órgão de polícia criminal é, sempre que possível, 

acompanhada de informação que puder obter sobre a conduta anterior do menor e sua situação familiar, 

educativa e social. Se não puder acompanhar a denúncia, a informação é apresentada no prazo máximo de 

oito dias. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 74.º - Abertura 

Adquirida a notícia do facto, o Ministério Público determina a abertura de inquérito. 

 

 

SECÇÃO II - Formalidades 
Artigo 75.º - Direção, objeto e prazo 

1 - O inquérito é dirigido pelo Ministério Público, assistido por órgãos de polícia criminal e por serviços de 

reinserção social. 

2 - O inquérito compreende o conjunto de diligências que visam investigar a existência de facto qualificado 

pela lei como crime e determinar a necessidade de educação do menor para o direito, com vista à decisão 

sobre a aplicação de medida tutelar. 

3 - A assistência dos serviços de reinserção social tem por objeto a realização dos meios de obtenção da 

prova a que se refere o artigo 71.º 

4 - O prazo para a conclusão do inquérito é de três meses, podendo, mediante despacho fundamentado, ser 

prorrogado por mais três meses, em razão de especial complexidade. 
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Artigo 76.º - Cooperação 

O Ministério Público pratica os atos e assegura os meios de prova necessários à realização do inquérito e 

pode solicitar as diligências e informações que entender convenientes a qualquer entidade pública ou privada. 

 

 

Artigo 77.º - Audição do menor 

1 - Aberto o inquérito, o Ministério Público ouve o menor, no mais curto prazo. 

2 - A audição pode ser dispensada quando for caso de arquivamento liminar e pode ser adiada no interesse 

do menor. 

 

 

Artigo 78.º - Arquivamento liminar 

1 - O Ministério Público procede ao arquivamento liminar do inquérito quando, sendo o facto qualificado 

como crime punível com pena de prisão de máximo não superior a um ano e, perante a informação a que se 

refere o n.º 2 do artigo 73.º, se revelar desnecessária a aplicação de medida tutelar face à reduzida gravidade 

dos factos, à conduta anterior e posterior do menor e à sua inserção familiar, educativa e social. 

2 - Se o crime for de consumo de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, o Ministério Público procede 

ao arquivamento liminar do inquérito e, sendo caso disso, encaminha o menor para serviços de apoio e 

tratamento, se não tiver notícia do cometimento ou do perigo de cometimento de facto qualificado como crime 

de diferente espécie. 

3 - O despacho de arquivamento é comunicado ao menor e aos pais, ao representante legal ou a pessoa que 

tenha a sua guarda de facto. 

4 - (Revogado.) 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 79.º - Diligências 

O inquérito é constituído pelas diligências que se mostrarem necessárias e, quando útil às finalidades do 

processo, por uma sessão conjunta de prova. 

 

 

Artigo 80.º - Disciplina processual 

1 - Os atos de inquérito efetuam-se pela ordem que o Ministério Público reputar mais conveniente. 

2 - O Ministério Público indefere, por despacho, os atos requeridos que não interessem à finalidade do 

inquérito ou sirvam apenas para protelar o andamento do processo. 

 

 

Artigo 81.º - Sessão conjunta de prova 

A sessão conjunta de prova tem por objetivo examinar contraditoriamente os indícios recolhidos e as 

circunstâncias relativas à personalidade do menor e à sua inserção familiar, educativa e social, com a 

finalidade de fundamentar a suspensão do processo ou o despacho final. 
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Artigo 82.º - Obrigação de comparência na sessão conjunta de prova 

1 - Na sessão conjunta de prova é obrigatória a presença do menor e dos pais, representante legal ou quem 

tenha a sua guarda de facto e do defensor. 

2 - Quando se mostrar necessária à finalidade do ato o Ministério Público determina a comparência do 

ofendido. 

3 - O Ministério Público pode ainda determinar a comparência de outras pessoas, nomeadamente técnicos de 

serviço social e de reinserção social. 

 

 

Artigo 83.º - Notificações e adiamento da sessão conjunta de prova 

1 - A notificação para a sessão conjunta de prova faz-se com a antecedência mínima de cinco dias, com 

menção de segunda data para o caso de o menor não poder comparecer e da cominação das consequências 

a que se referem os números seguintes. 

2 - A sessão é adiada, se o menor faltar. 

3 - Na ausência de outras pessoas que tenham sido convocadas, o Ministério Público decide sobre se a 

sessão deve ou não ser adiada. 

4 - A sessão conjunta de prova só pode ser adiada uma vez. 

5 - Se o menor faltar na data novamente designada, é representado por defensor. 

 

 

SECÇÃO III - Suspensão do processo 
Artigo 84.º - Regime 

1 - Verificando-se a necessidade de medida tutelar e sendo o facto qualificado como crime punível com pena 

de prisão de máximo não superior a cinco anos, o Ministério Público pode decidir-se pela suspensão do 

processo, mediante a apresentação de um plano de conduta, quando o menor: 

a) Der a sua concordância ao plano proposto; 

b) Não tiver sido sujeito a medida tutelar anterior; 

c) Evidenciar que está disposto a evitar, no futuro, a prática de factos qualificados pela lei como crime. 

2 - Os pais, o representante legal ou quem tiver a guarda de facto do menor são ouvidos sobre o plano de 

conduta. 

3 - O Ministério Público pode solicitar aos serviços de reinserção social ou aos serviços de mediação a 

elaboração do plano de conduta. 

4 - O plano de conduta pode consistir, nomeadamente: 

a) Na apresentação de desculpas ao ofendido; 

b) No ressarcimento, efetivo ou simbólico, total ou parcial, do dano, com dispêndio de dinheiro de bolso ou 

com a prestação de uma atividade a favor do ofendido, observados os limites fixados no artigo 11.º; 

c) Na consecução de certos objetivos de formação pessoal nas áreas escolar, profissional ou de ocupação de 

tempos livres; 

d) Na execução de prestações económicas ou tarefas a favor da comunidade, observados os limites fixados 

no artigo 12.º; 

e) Na não frequência de determinados lugares ou no afastamento de certas redes de companhia. 

5 - Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 e no n.º 2, o Ministério Público procede à audição do menor 

e das pessoas aí referidas. 

6 - A suspensão do processo faz-se pelo prazo máximo de um ano e interrompe o prazo do inquérito. 

7 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 78.º 
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Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 85.º - Termo 

1 - No decurso do período de suspensão, o Ministério Público determina o prosseguimento do processo se 

verificar que não está a ser observado o plano de conduta. 

2 - Esgotado o prazo de suspensão e cumprido o plano de conduta, o Ministério Público arquiva o inquérito; 

caso contrário, o inquérito prossegue com as diligências a que houver lugar. 

3 - Se, no período de suspensão, for recebida notícia de facto qualificado como crime imputado ao menor, a 

denúncia ou participação é junta aos autos e o inquérito prossegue, sendo o objeto do processo alargado aos 

novos factos. 

4 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 78.º 

 

 

SECÇÃO IV - Encerramento 
Artigo 86.º - Modalidades 

O Ministério Público encerra o inquérito, arquivando-o ou requerendo a abertura da fase jurisdicional. 

 

 

Artigo 87.º - Arquivamento 

1 - O Ministério Público arquiva o inquérito logo que conclua pela: 

a) Inexistência do facto; 

b) Insuficiência de indícios da prática do facto; 

c) Desnecessidade de aplicação de medida tutelar, sendo o facto qualificado como crime punível com pena 

de prisão de máximo não superior a três anos. 

2 - O Ministério Público pode ainda determinar o arquivamento do inquérito quando, tratando-se de facto 

qualificado pela lei como crime de natureza semipública ou particular, o ofendido manifeste no processo 

oposição ao seu prosseguimento, invocando fundamento especialmente relevante. 

3 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 78.º 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 88.º - Intervenção hierárquica 

No prazo de 30 dias, contado da data da notificação do despacho de arquivamento, o imediato superior 

hierárquico do Ministério Público pode determinar o prosseguimento dos autos, indicando as diligências ou 

a sequência a observar. 

 

 

Artigo 89.º - Requerimento para abertura da fase jurisdicional 

Devendo o processo prosseguir, o Ministério Público requer a abertura da fase jurisdicional. 
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Artigo 90.º - Requisitos do requerimento 

1 - O requerimento para abertura da fase jurisdicional contém: 

a) A identificação do menor, seus pais, representante legal ou quem tenha a sua guarda de facto; 

b) A descrição dos factos, incluindo, quando possível, o lugar, o tempo e motivação da sua prática e o grau 

de participação do menor; 

c) A qualificação jurídico-criminal dos factos; 

d) A indicação de condutas anteriores, contemporâneas ou posteriores aos factos e das condições de inserção 

familiar, educativa e social que permitam avaliar da personalidade do menor e da necessidade da aplicação 

de medida tutelar; 

e) A indicação da medida a aplicar ou das razões por que se torna desnecessária; 

f) Os meios de prova, limitando-se o rol de testemunhas a vinte; 

g) A data e a assinatura. 

2 - O limite do número de testemunhas previsto na alínea f) do número anterior pode ser ultrapassado desde 

que tal se afigure necessário para a descoberta da verdade material, designadamente quando tiver sido 

praticado facto qualificado como crime a que corresponda algum dos crimes referidos no n.º 2 do artigo 215.º 

do Código de Processo Penal ou se o processo se revelar de excecional complexidade, devido ao número de 

arguidos ou ofendidos ou ao carácter altamente organizado do crime, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do 

artigo 340.º do Código de Processo Penal. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 91.º - Princípio da não adesão 

O pedido civil é deduzido em separado perante o tribunal competente. 

 

 

CAPÍTULO V - Fase jurisdicional 
SECÇÃO I - Natureza e atos preliminares 

Artigo 92.º - Natureza 

1 - A fase jurisdicional compreende: 

a) A comprovação judicial dos factos; 

b) A avaliação da necessidade de aplicação de medida tutelar; 

c) A determinação da medida tutelar; 

d) A execução da medida tutelar. 

2 - A fase jurisdicional é presidida pelo juiz e obedece ao princípio do contraditório. 

 

 

Artigo 92.º-A - Saneamento do processo 

1 - Recebido o requerimento para abertura da fase jurisdicional, o juiz verifica se existem questões prévias 

que obstem ao conhecimento da causa. 

2 - O juiz rejeita o requerimento: 

a) Que não contenha os requisitos que constam do artigo 90.º; 

b) Se os factos nele descritos não forem qualificados pela lei penal como crime. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro  
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Artigo 93.º - Despacho inicial 

1 - Resolvidas as questões referidas no artigo anterior, o juiz: 

a) (Revogada.) 

b) Arquiva o processo quando, sendo o facto qualificado como crime punível com pena de prisão de máximo 

superior a três anos, lhe merecer concordância a proposta do Ministério Público no sentido de que não é 

necessária a aplicação de medida tutelar; 

c) Designa dia para audiência prévia se, tendo sido requerida a aplicação de medida não institucional, a 

natureza e gravidade dos factos, a urgência do caso ou a medida proposta justificarem tratamento abreviado. 

2 - Não se verificando nenhuma das situações referidas no número anterior, o juiz determina o prosseguimento 

do processo, mandando notificar o menor, os pais, representante legal ou quem tenha a sua guarda de facto 

e o defensor de que podem: 

a) Requerer diligências, no prazo de 10 dias; 

b) Alegar, no mesmo prazo, ou diferir a alegação para a audiência; 

c) Indicar, no mesmo prazo, os meios de prova a produzir em audiência, se não requererem diligências. 

3 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 78.º 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

SECÇÃO II - Audiência prévia 
Artigo 94.º - Designação da audiência 

1 - A designação da audiência prévia faz-se dentro dos 10 dias imediatos ao recebimento do requerimento 

para a abertura da fase jurisdicional, para a data mais próxima compatível com a notificação das pessoas que 

nela devem participar. 

2 - Se o menor se encontrar sujeito a medida cautelar, a data de audiência é designada com precedência sobre 

qualquer outro processo. 

3 - O despacho que designa dia para a audiência prévia contém: 

a) A indicação dos factos imputados ao menor e a sua qualificação criminal; 

b) Os pressupostos de conduta e de personalidade que justificam a aplicação de medida tutelar; 

c) A medida proposta; 

d) A indicação do lugar, dia e hora da comparência, o número de sessões da audiência e a sua provável 

duração; 

e) A indicação de defensor, se não tiver sido constituído. 

4 - As indicações constantes das alíneas a) a c) podem ser exaradas por remissão, no todo ou em parte, para 

o requerimento de abertura da fase jurisdicional. 

5 - O despacho é notificado ao Ministério Público. 

6 - O despacho, com o requerimento do Ministério Público quando tenha havido remissão, é ainda notificado 

ao menor, aos pais ou representante legal e ao defensor, com indicação de que podem ser apresentados meios 

de prova na audiência prévia. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 
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Artigo 95.º - Notificações 

O despacho que designa dia para audiência prévia é notificado às pessoas que nela devam comparecer com 

a antecedência mínima de oito dias. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 96.º - Local da audiência e trajo profissional 

1 - Oficiosamente ou a requerimento, o juiz pode determinar que a audiência prévia decorra fora das 

instalações do tribunal, tendo em conta, nomeadamente, a natureza e gravidade dos factos e a idade, 

personalidade e condições físicas e psicológicas do menor. 

2 - Os magistrados, os advogados e os funcionários de justiça usam trajo profissional na audiência prévia, 

salvo quando o juiz, oficiosamente ou a requerimento, considerar que não é aconselhado pela natureza ou 

gravidade dos factos, pela personalidade do menor ou pela finalidade da intervenção tutelar. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 97.º - Restrições e exclusão da publicidade 

1 - O juiz, oficiosamente ou a requerimento, pode restringir, por despacho fundamentado, a assistência do 

público ou determinar que a audiência prévia decorra com exclusão da publicidade, para salvaguarda da 

dignidade das pessoas e da moral pública ou para garantir o normal funcionamento do tribunal. 

2 - A restrição ou exclusão de publicidade destinada a garantir o normal funcionamento do tribunal 

compreende os casos em que a presença do público é suscetível de afetar psíquica ou psicologicamente o 

menor ou a genuinidade das provas. 

3 - O juiz, oficiosamente ou a requerimento, pode determinar, por despacho fundamentado, que a 

comunicação social, sob cominação de desobediência, não proceda à narração ou à reprodução de certos 

atos ou peças do processo nem divulgue a identidade do menor. 

4 - A leitura da decisão é sempre pública. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 98.º - Audição separada 

1 - O juiz pode ordenar que o menor seja temporariamente afastado do local da audiência, quando houver 

razões para crer que a sua presença possa: 

a) Afetá-lo na sua integridade psíquica, diminuir a sua espontaneidade ou prejudicar a sua capacidade de 

reconstituição dos factos; 

b) Inibir qualquer participante de dizer a verdade. 

2 - Voltando ao local da audiência, o menor é resumidamente informado pelo juiz do que se tiver passado na 

sua ausência. 

3 - O juiz pode ouvir as pessoas separadamente ou em conjunto. 
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Artigo 99.º - Assistência 

1 - O juiz assegura que a prova seja produzida de forma a não ferir a sensibilidade do menor ou de outros 

menores envolvidos e que o decurso dos atos lhes seja acessível, tendo em conta a sua idade e o seu grau de 

desenvolvimento intelectual e psicológico. 

2 - Para efeito do disposto no número anterior, o juiz pode determinar a assistência de médicos, de psicólogos, 

de outros especialistas ou de pessoa da confiança do menor e determinar a utilização dos meios técnicos ou 

processuais que lhe pareçam adequados. 

 

 

Artigo 100.º - Organização e regime da audiência 

1 - A audiência prévia é contínua, decorrendo sem interrupção ou adiamento até ao encerramento, salvo as 

suspensões necessárias para alimentação e repouso dos participantes. 

2 - Se a audiência prévia não puder ser concluída no dia em que tiver iniciado, é interrompida, para continuar 

no dia útil imediatamente posterior. 

3 - O adiamento da audiência só é admissível quando, não sendo a simples interrupção bastante para remover 

o obstáculo: 

a) Faltar ou ficar impossibilitada de participar pessoa que não possa ser de imediato substituída e cuja 

presença seja indispensável por força da lei ou de despacho do tribunal, exceto se estiverem presentes outras 

pessoas, caso em que se procederá à sua inquirição ou audição, mesmo que tal implique a alteração da ordem 

de produção de prova; 

b) For absolutamente necessário proceder à produção de qualquer meio de prova superveniente e indisponível 

no momento em que a audiência estiver a decorrer; 

c) Surgir qualquer questão prejudicial, prévia ou incidental, cuja resolução seja essencial para a boa decisão 

da causa e que torne altamente inconveniente a continuação da audiência; ou 

d) For absolutamente necessário proceder à atualização de relatório social ou de informação dos serviços de 

reinserção social, nos termos previstos no artigo 71.º 

4 - Em caso de interrupção da audiência ou do seu adiamento, a audiência retoma-se a partir do último ato 

processual praticado na audiência interrompida ou adiada. 

5 - A interrupção e o adiamento dependem sempre de despacho fundamentado do juiz que é notificado a todos 

os sujeitos processuais. 

6 - Se a continuação da audiência não puder ocorrer dentro dos 30 dias subsequentes à data do adiamento, 

por impedimento do tribunal ou por impedimento do defensor, em consequência de outro serviço judicial já 

marcado, deve o respetivo motivo ficar consignado em ata, identificando-se expressamente a diligência e o 

processo a que respeita. 

7 - Sem prejuízo do previsto no artigo 44.º, para efeitos do disposto no número anterior, não é considerado o 

período das férias judiciais, nem o período em que, por motivo estranho ao tribunal, os autos aguardem a 

realização de diligências de prova. 

8 - O anúncio público em audiência do dia e hora para continuação ou recomeço daquela vale como 

notificação das pessoas que devam considerar-se presentes. 

9 - Na organização da agenda e na programação das sessões são especialmente ponderadas a idade e a 

condição física e psicológica do menor. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 
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Artigo 101.º - Deveres de participação e de presença 

1 - É obrigatória a participação na audiência prévia do Ministério Público e do defensor. 

2 - São convocados para a audiência prévia: 

a) O menor; 

b) Os pais, representante legal ou quem tenha a guarda de facto do menor; 

c) O ofendido; 

d) Qualquer pessoa cuja participação seja necessária para assegurar as finalidades da audiência. 

3 - Oficiosamente ou a requerimento, o juiz pode dispensar a comparência do menor ou de quaisquer outras 

pessoas ou ouvi-los separadamente, se o interesse do menor o justificar. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 102.º - Comparência do menor 

1 - Em caso de falta do menor a audiência é adiada e os pais, representante legal ou quem tenha a sua guarda 

de facto devem apresentar justificação no próprio dia, em que se especifique a razão da impossibilidade e o 

tempo provável da duração do impedimento. 

2 - Sempre que possível, a justificação de falta é acompanhada de prova, sendo exigido atestado médico se o 

motivo for doença. 

3 - O valor probatório do atestado médico pode ser contrariado por outro meio de prova. 

 

 

Artigo 103.º - Medida compulsória 

1 - Se se tornar necessário para assegurar a realização da audiência, o juiz emite mandados de detenção do 

menor e determina as diligências necessárias para a realização da audiência no mais curto prazo que não pode 

exceder doze horas. 

2 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 51.º 

 

 

Artigo 104.º - Formalidades 

1 - Aberta a audiência, o juiz expõe o objeto e a finalidade do ato, em linguagem simples e clara, por forma a 

ser compreendido pelo menor, tendo em atenção a sua idade e grau de desenvolvimento. 

2 - De seguida, se não considerar que a medida proposta pelo Ministério Público é desproporcionada ou 

desadequada, o juiz: 

a) Interroga o menor e pergunta-lhe se aceita a proposta; 

b) Ouve, sobre a proposta, os pais, o representante legal ou a pessoa que tenha a guarda de facto do menor, 

o defensor e, se estiver presente, o ofendido. 

3 - Não sendo obtido consenso, o juiz pode: 

a) Procurar consenso para outra medida que considere adequada, salvo a medida tutelar de internamento; 

b) Determinar a intervenção de serviços de mediação e suspender a audiência por prazo não superior a 30 

dias. 

4 - Se for obtida a concordância de todos, o juiz homologa a proposta do Ministério Público ou aplica a 

medida proposta nos termos do número anterior. 

5 - Quando considerar desproporcionada ou desadequada a medida proposta pelo Ministério Público ou não 

existir consenso sobre ela, o juiz determina a produção dos meios de prova apresentados e: 
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a) Profere decisão quando considerar que o processo contém todos os elementos; 

b) Determina o prosseguimento do processo, nos outros casos. 

6 - Sempre que possível, a decisão é ditada para a ata. 

7 - Em caso de complexidade, é designada data para leitura da decisão, dentro de cinco dias. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 105.º - Regime das provas 

1 - Para a formação da convicção do tribunal e a fundamentação da decisão valem apenas as provas 

produzidas ou examinadas em audiência. 

2 - Ressalvam-se do disposto no número anterior as provas contidas em atos processuais cuja leitura em 

audiência seja permitida nos termos dos artigos seguintes. 

 

 

Artigo 106.º - Leitura de autos 

1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, é permitida a leitura em audiência de autos de qualquer 

das fases do processo tutelar que não contenham declarações do menor, seus pais, representante legal ou 

quem tenha a sua guarda de facto. 

2 - A leitura de declarações anteriormente prestadas pelo menor, pelos pais ou representante legal ou por 

quem tenha a sua guarda de facto é permitida: 

a) A pedido dos próprios ou, se não houver oposição, independentemente da entidade perante a qual tenham 

sido prestadas; 

b) Quando tenham sido prestadas perante a autoridade judiciária. 

 

 

Artigo 107.º - Declarações e inquirições 

1 - O menor, os pais, o representante legal ou quem tenha a sua guarda de facto são ouvidos pelo juiz. 

2 - Se o interesse do menor não o desaconselhar, e for requerido, o juiz pode autorizar que o Ministério 

Público e o defensor inquiram diretamente os pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de facto do 

menor. 

3 - As testemunhas, os peritos e os consultores técnicos são inquiridos diretamente pelo Ministério Público 

e pelo defensor. 

4 - O Ministério Público e o defensor podem sempre propor a formulação de perguntas adicionais. 

 

 

Artigo 108.º - Documentação 

1 - As declarações prestadas em audiência são documentadas em ata quando o tribunal dispuser de meios 

idóneos para assegurar a sua reprodução integral. 

2 - Se o tribunal não dispuser dos meios referidos no número anterior, o juiz dita para a ata uma súmula das 

declarações, podendo o Ministério Público e o defensor requerer que sejam aditados os elementos que se 

mostrarem necessários à boa decisão da causa. 

 

  



LEGISLAÇÃO FUNDAMENTAL DE DIREITO PENAL | Para criminólogos e juristas | Volume II 

236 

Artigo 109.º - Alegações 

1 - Produzida a prova, o juiz concede a palavra ao Ministério Público e ao defensor para alegações, por trinta 

minutos cada uma, prorrogáveis por mais quinze, se o justificar a complexidade da causa. 

2 - Oficiosamente ou a requerimento, o juiz pode ouvir o menor e os pais, o representante legal ou quem tiver 

a sua guarda de facto até ao encerramento da audiência. 

 

 

Artigo 110.º - Decisão 

1 - A decisão inicia-se por um relatório que contém: 

a) As indicações tendentes à identificação do menor e dos pais, representante legal ou de quem tenha a sua 

guarda de facto e do ofendido, quando o houver; 

b) A indicação dos factos imputados ao menor, sua qualificação e medida tutelar proposta, se a houver. 

2 - Ao relatório segue-se a fundamentação que consiste na enumeração dos factos provados e não provados, 

indicação da sua qualificação e exposição, tão completa quanto concisa, das razões que justificam o 

arquivamento ou a aplicação de medida tutelar, com indicação das provas que serviram para formar a 

convicção do tribunal. 

3 - A decisão termina pela parte dispositiva que contém: 

a) As disposições legais aplicáveis; 

b) A decisão de arquivamento ou de aplicação de medida tutelar; 

c) A designação das entidades, públicas ou privadas, a quem é deferida a execução da medida tutelar e o seu 

acompanhamento; 

d) O destino a dar a coisas ou objetos relacionados com os factos; 

e) A ordem de remessa de boletins ao registo; 

f) A data e a assinatura do juiz. 

 

 

Artigo 111.º - Nulidade da decisão 

É nula a decisão: 

a) Que não contenha as menções referidas no n.º 2 e na alínea b) do n.º 3 do artigo anterior; 

b) Que dê como provados factos que constituam alteração substancial dos factos descritos no requerimento 

para abertura da fase jurisdicional. 

 

 

Artigo 112.º - Correção da decisão 

1 - O tribunal procede, oficiosamente ou a requerimento, à correção da decisão quando: 

a) Fora dos casos previstos no artigo anterior, não tiver sido observado, no todo ou em parte, o disposto no 

artigo 110.º; 

b) A decisão contiver erro, lapso, obscuridade ou ambiguidade cuja eliminação não afete o seu conteúdo 

essencial. 

2 - Se o recurso tiver subido, a correção é feita pelo tribunal competente para dele conhecer. 

3 - O disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável a despachos judiciais. 

 

 

Artigo 113.º - Publicidade da decisão 

1 - É obrigatória a presença do menor na sessão em que for tornada pública ou lida a decisão, salvo se, no 

seu interesse, for dispensada. 
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2 - É também obrigatória a presença do Ministério Público e do defensor. 

3 - A decisão é explicada ao menor. 

4 - A leitura da decisão equivale à sua notificação. 

5 - Após a leitura, o juiz procede ao depósito da decisão na secretaria, devendo o secretário apor a data e 

subscrever a declaração de depósito. 

 

 

Artigo 114.º - Ata 

A ata de audiência contém: 

a) O lugar, a data e a hora de abertura e de encerramento da audiência e das sessões que tiverem ocorrido; 

b) O nome do juiz e do representante do Ministério Público; 

c) A identificação do menor, dos pais, do representante legal ou de quem tenha a sua guarda de facto e do 

defensor; 

d) A identificação das testemunhas, peritos, consultores técnicos, intérpretes e pessoas que tenham intervindo 

para prestar assistência ao menor; 

e) A indicação das provas produzidas ou examinadas; 

f) A decisão de exclusão ou restrição da publicidade e as medidas tomadas relativamente à audição de pessoas 

em separado ou ao afastamento do menor da audiência; 

g) Os requerimentos, decisões e quaisquer outras indicações que, por força da lei, dela devem constar; 

h) A assinatura do presidente e do funcionário de justiça que a lavrar. 

 

 

SECÇÃO III - Audiência 
Artigo 115.º - Notificações 

Se, realizada a audiência prévia, o processo tiver de prosseguir, é correspondentemente aplicável o disposto 

no n.º 2 do artigo 93.º 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 116.º - Vistos 

1 - No prazo de 10 dias sobre o termo de realização das diligências a que houver lugar, o juiz designa dia para 

a audiência. 

2 - O despacho que designa dia para a audiência, acompanhado de cópia do requerimento para abertura da 

fase jurisdicional, é transmitido, no mais curto prazo, aos juízes sociais, se deverem intervir. 

3 - Os juízes sociais podem solicitar vistos, cujo prazo o juiz fixa, tendo em conta a data da audiência. 

4 - Sempre que a complexidade do processo o justifique, o juiz manda extrair cópia dos autos para realização 

de vistos simultâneos. 

5 - Sem prejuízo do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 93.º, o menor, os pais, o representante legal ou 

quem tenha a sua guarda de facto e o defensor indicam, no prazo de cinco dias, contados da notificação do 

despacho que designa dia para audiência, as testemunhas e os peritos ou técnicos de reinserção social e 

oferecem outros meios de prova. 
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Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 117.º - Regime 

1 - Aberta a audiência, o juiz expõe as questões que considera relevantes para a solução do caso, precisando 

as que são controvertidas. 

2 - De seguida, indica os meios de prova a produzir e concede a palavra ao Ministério Público e ao defensor 

para dizerem se têm provas complementares a oferecer, deferindo as que considerar necessárias ao 

esclarecimento do caso. 

3 - Segue-se a produção de prova, decidindo o juiz, por despacho, os incidentes que sobre ela se suscitarem. 

 

 

Artigo 118.º - Decisão 

1 - Encerrada a audiência, o tribunal recolhe para decidir. 

2 - Sempre que possível, a leitura da decisão é feita em ato contínuo à deliberação. 

3 - O presidente tem voto de qualidade e lavra a decisão. 

4 - No caso de ser aplicada medida de internamento, o tribunal indica o regime de execução da medida. 

 

 

Artigo 119.º - Tribunal misto 

1 - Intervindo os juízes sociais, a deliberação é tomada por maioria e incide, em primeiro lugar, sobre os 

factos, votando primeiramente os juízes sociais, por ordem crescente de idade, e, no fim, o juiz presidente. 

2 - Se forem dados como provados os factos ou parte dos factos, o tribunal decide, pela mesma forma e 

sequência, sobre a necessidade de medida tutelar e sobre a medida tutelar a aplicar; se não forem dados como 

provados os factos ou se não houver necessidade de medida tutelar, o tribunal arquiva os autos. 

 

 

Artigo 119.º-A - Princípio da plenitude da assistência dos juízes 

1 - Só podem intervir na sentença os juízes que tenham assistido a todos os atos de instrução e discussão 

praticados na audiência, salvo o disposto nos números seguintes. 

2 - Se durante a discussão e julgamento falecer ou se impossibilitar permanentemente algum dos juízes 

sociais, não se repetirão os atos já praticados, a menos que as circunstâncias aconselhem, de preferência, a 

repetição de algum ou alguns dos atos já praticados, o que será decidido sem recurso, mas em despacho 

fundamentado, pelo juiz que deva presidir à continuação da audiência. 

3 - Sendo temporária a impossibilidade, interrompe-se a audiência pelo tempo indispensável, a não ser que 

as circunstâncias aconselhem, de preferência, a substituição do juiz impossibilitado, o que será decidido pelo 

presidente do tribunal, em despacho fundamentado. É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 2. 

4 - O juiz substituto continuará a intervir, não obstante o regresso ao serviço do juiz efetivo. 

5 - No caso previsto no n.º 2, falecendo o juiz presidente ou ficando este permanentemente impossibilitado, 

repetem-se os atos já praticados. 

6 - O juiz que for transferido, promovido ou aposentado ou o juiz social a quem tenha sido deferida a escusa, 

concluirá o julgamento, exceto se a aposentação tiver por fundamento a incapacidade física, moral ou 

profissional para o exercício do cargo, ou a escusa tiver por fundamento a incapacidade física ou moral para 

o exercício do cargo, ou se em qualquer dos casos as circunstâncias aconselharem, de preferência, a 
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substituição do juiz impossibilitado, o que será decidido pelo presidente do tribunal, em despacho 

fundamentado. É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 2 e 5. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 120.º - Normas supletivas 

São supletivamente aplicáveis as disposições constantes da secção anterior. 

 

 

SECÇÃO IV - Recursos 
Artigo 121.º - Admissibilidade do recurso 

1 - Só é permitido recorrer de decisão que: 

a) Ponha termo ao processo; 

b) Aplique ou mantenha medida cautelar; 

c) Aplique ou reveja medida tutelar; 

d) Recuse impedimento deduzido contra o juiz ou o Ministério Público; 

e) Condene no pagamento de quaisquer importâncias; 

f) Afete direitos pessoais ou patrimoniais do menor ou de terceiros. 

2 - O recurso é interposto para o tribunal da Relação que julga definitivamente, de facto e de direito. 

3 - O juiz do tribunal recorrido fixa provisoriamente o efeito do recurso. 

 

 

Artigo 122.º - Prazo de interposição 

1 - O prazo para interposição do recurso é de cinco dias. 

2 - Se o recurso for interposto por declaração na ata, a motivação pode ser apresentada no prazo de cinco 

dias contado da data da interposição. 

 

 

Artigo 123.º - Legitimidade 

Têm legitimidade para recorrer: 

a) O Ministério Público, mesmo no interesse do menor; 

b) O menor, os pais, o representante legal ou quem tenha a sua guarda de facto; 

c) Qualquer pessoa que tiver a defender direito afetado pela decisão, limitada à parte em que a decisão 

recorrida afete tal direito. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 124.º - Âmbito do recurso 

1 - O recurso abrange toda a decisão. 

2 - O recurso interposto em matéria de facto aproveita a todos os menores que tenham sido julgados no 

mesmo processo. 
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Artigo 125.º - Efeito do recurso 

1 - No exame preliminar o relator verifica se deve manter o efeito atribuído ao recurso e confirma-o ou altera-

o, determinando, neste caso, as providências adequadas. 

2 - O recurso interposto de decisão que aplique ou mantenha medida cautelar é decidido no prazo máximo de 

15 dias, a contar da data de receção dos autos no tribunal superior. 

3 - O recurso interposto de decisão que aplique ou mantenha medida tutelar de internamento é decidido no 

prazo máximo de 60 dias, a contar da data de receção dos autos no tribunal superior. 

4 - Ao recurso interposto de decisão que aplique medida tutelar de internamento é atribuído efeito devolutivo, 

aguardando o menor em centro educativo até ao trânsito em julgado da decisão. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 126.º - Conferência 

O recurso é julgado em conferência, salvo quando tenha sido requerida renovação da prova. 

 

 

Artigo 127.º - Recursos extraordinários 

São admitidos recursos extraordinários: 

a) Para fixação de jurisprudência; 

b) De revisão. 

 

 

CAPÍTULO VI - Tempos dos atos 
Artigo 127.º-A - Prazo e seu excesso 

1 - Salvo disposição legal em contrário, é de 10 dias o prazo para a prática de qualquer ato processual. 

2 - Os despachos ou promoções de mero expediente, bem como os considerados urgentes, devem ser 

proferidos no prazo máximo de dois dias. 

3 - Decorridos três meses sobre o termo do prazo fixado para a prática de ato próprio do juiz sem que o 

mesmo tenha sido praticado, deve o juiz consignar a concreta razão da inobservância do prazo. 

4 - A secretaria remete, mensalmente, ao presidente do tribunal informação discriminada dos casos em que 

se mostrem decorridos três meses sobre o termo do prazo fixado para a prática de ato próprio do juiz, ainda 

que o ato tenha sido entretanto praticado, incumbindo ao presidente do tribunal, no prazo de 10 dias contado 

da data de receção, remeter o expediente à entidade com competência disciplinar. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

CAPÍTULO VII - Direito subsidiário 
Artigo 128.º - Direito subsidiário e casos omissos 

1 - Aplica-se subsidiariamente às disposições deste título o Código de Processo Penal. 

2 - Nos casos omissos observam-se as normas do processo civil que se harmonizem com o processo tutelar. 
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TÍTULO V - Da execução das medidas 
CAPÍTULO I - Princípios gerais 
Artigo 129.º - Exequibilidade das decisões 

A execução de medida só pode ter lugar por força de decisão reduzida a escrito e transitada em julgado que 

determine a medida aplicada. 

 

 

Artigo 130.º - Entidades encarregadas de acompanhar e assegurar a execução das medidas tutelares 

1 - Na decisão o tribunal fixa a entidade encarregada de acompanhar e assegurar a execução da medida 

aplicada. 

2 - Excetuados os casos em que a entidade encarregada de acompanhar e assegurar a execução da medida 

está determinada na lei, o tribunal pode encarregar da sua execução serviço público, instituição de 

solidariedade social, organização não-governamental, associação, clube desportivo e qualquer outra entidade, 

pública ou privada, ou pessoa, a título individual, considerados idóneos. 

 

 

Artigo 131.º - Dever de informação 

1 - As entidades encarregadas de acompanhar e assegurar a execução das medidas informam o tribunal, nos 

termos e com a periodicidade estabelecida na lei ou, sendo esta omissa, por este determinados, sobre a 

execução da medida aplicada e sobre a evolução do processo educativo do menor, bem como sempre que se 

verifiquem circunstâncias suscetíveis de fundamentar a revisão das medidas. 

2 - O menor, os pais, o representante legal ou quem tenha a sua guarda de facto e o defensor têm acesso, nos 

termos previstos na lei, às informações referidas no número anterior, sempre que o solicitem e o tribunal 

autorize. 

 

 

Artigo 132.º - Dossier individual do menor 

1 - A informação relativa a menor em acompanhamento educativo ou internado em centro educativo integra 

um dossier individual. 

2 - Por cada menor é organizado um único dossier. 

3 - O dossier acompanha sempre o menor em caso de transferência ou mudança de centro educativo. 

4 - O acesso ao dossier individual é reservado às entidades e pessoas previstas na lei, podendo o juiz, nos 

casos em que esteja em causa a intimidade do menor ou de outras pessoas, restringir o direito de acesso. 

5 - Os dossiers são obrigatoriamente destruídos decorridos cinco anos sobre a data em que os jovens a quem 

respeitam completarem 21 anos. 

 

 

Artigo 133.º - Execução sucessiva de medidas tutelares 

1 - Quando for determinada a execução sucessiva de medidas tutelares no mesmo processo, a ordem pela 

qual são executadas é fixada pelo tribunal, que pode ouvir, para o efeito, as pessoas, entidades ou serviços 

que entender convenientes. 

2 - No caso de execução sucessiva de medidas tutelares a execução efetua-se por ordem decrescente do grau 

de gravidade, salvo quando o tribunal entender que a execução prévia de uma determinada medida favorece a 

execução de outra aplicada ou entender que a situação concreta e o interesse do menor aconselham execução 

segundo ordem diferente. 
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3 - Para efeito do disposto no número anterior: 

a) A execução de medida institucional prevalece sobre a execução de medida não institucional, cujo 

cumprimento se suspende, se for o caso; 

b) A execução de medida de internamento de regime mais restritivo prevalece sobre medida de internamento 

de regime menos restritivo, cujo cumprimento se suspende, se for o caso. 

4 - O grau de gravidade das medidas tutelares afere-se pela ordem crescente da sua enumeração no n.º 1 do 

artigo 4.º, e relativamente às modalidades de cada uma, pelo grau de limitação que, em concreto, impliquem 

na autonomia de decisão e de condução de vida do menor. 

 

 

Artigo 134.º - Recursos 

1 - O menor, os pais, o representante legal ou quem tenha a sua guarda de facto e o defensor podem interpor 

recurso de qualquer decisão tomada durante a execução de medida tutelar que imponha restrições superiores 

às decorrentes da decisão judicial. 

2 - O recurso é dirigido, por escrito, ao tribunal competente para a execução, que decide em definitivo. 

3 - O tribunal pode fixar efeito suspensivo ao recurso relativamente às decisões suscetíveis de alterar 

substancialmente as condições de execução da medida. 

4 - O recurso é decidido no prazo de cinco dias a contar da data do seu recebimento, ouvidos o Ministério 

Público e as pessoas que o tribunal considere necessárias. 

 

 

Artigo 135.º - Extinção das medidas tutelares 

O tribunal competente para a execução declara extinta a medida, notificando por escrito o menor, os pais, o 

representante legal ou quem tenha a sua guarda de facto, o defensor e a entidade encarregada de acompanhar 

e assegurar a execução. 

 

 

CAPÍTULO II - Revisão das medidas tutelares 
Artigo 136.º - Pressupostos 

1 - A medida tutelar é revista quando: 

a) A execução se tiver tornado impossível, por facto não imputável ao menor; 

b) A execução se tiver tornado excessivamente onerosa para o menor; 

c) No decurso da execução a medida se tiver tornado desajustada ao menor por forma que frustre 

manifestamente os seus fins; 

d) A continuação da execução se revelar desnecessária devido aos progressos educativos alcançados pelo 

menor; 

e) O menor se tiver colocado intencionalmente em situação que inviabilize o cumprimento da medida; 

f) O menor tiver violado, de modo grosseiro ou persistente, os deveres inerentes ao cumprimento da medida; 

g) O menor com mais de 16 anos cometer infração criminal. 

2 - A medida tutelar de internamento é obrigatoriamente revista, para efeitos de avaliação da necessidade da 

sua execução, quando: 

a) A pena ou a medida devam ser executadas nos termos do artigo 25.º; 

b) For aplicada prisão preventiva a jovem maior de 16 anos que esteja a cumprir medida tutelar de 

internamento; 

c) Nos casos previstos no n.º 6 do artigo 27.º, o jovem for absolvido. 
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Artigo 137.º - Modalidades e periodicidade da revisão das medidas tutelares 

1 - A revisão tem lugar oficiosamente, a requerimento do Ministério Público, do menor, dos pais, do 

representante legal, de quem tenha a sua guarda de facto ou do defensor ou mediante proposta da entidade 

encarregue de acompanhar e assegurar a execução da medida. 

2 - A revisão oficiosa pode ter lugar a todo o tempo, sendo obrigatória decorrido um ano após: 

a) O início da execução da medida; 

b) A anterior revisão; 

c) A aplicação de medida cuja execução não se tiver iniciado, logo que for cumprido mandado de condução 

do menor ao local que o tribunal tiver determinado. 

3 - Para efeitos de se dar início ao processo de revisão nos termos da alínea c) do número anterior, a entidade 

encarregada de acompanhar e assegurar a execução da medida comunica, de imediato, ao tribunal competente 

a data do início da execução. 

4 - A medida de internamento, em regime semiaberto e em regime fechado, é obrigatoriamente revista seis 

meses após o início da execução ou a anterior revisão. 

5 - A revisão, a requerimento, de medidas tutelares pode ter lugar a todo o tempo, salvo no caso da medida 

de internamento. 

6 - A revisão, a requerimento, da medida de internamento pode ter lugar três meses após o início da sua 

execução ou após a última decisão de revisão. 

7 - No caso de revisão a requerimento das pessoas referidas no n.º 1, o juiz deve ouvir o Ministério Público, 

o menor e a entidade encarregada da execução da medida. Nos restantes casos, ouve o menor, sempre que o 

entender conveniente. 

8 - No caso previsto no n.º 2 do artigo anterior, o juiz ouve o Ministério Público, o menor e os serviços de 

reinserção social. 

9 - A decisão de revisão é notificada ao menor, aos pais, ao representante legal ou a quem tenha a sua guarda 

de facto, ao defensor e às entidades encarregadas da execução. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 138.º - Efeitos da revisão das medidas tutelares não institucionais 

1 - Quando proceder à revisão das medidas não institucionais, pelas razões indicadas nas alíneas a) a d) do 

artigo 136.º, o tribunal pode: 

a) Manter a medida aplicada; 

b) Modificar as condições da execução da medida; 

c) Substituir a medida por outra mais adequada, igualmente não institucional, desde que tal não represente 

para o menor uma maior limitação na sua autonomia de decisão e de condução da sua vida; 

d) Reduzir a duração da medida; 

e) Pôr termo à medida, declarando-a extinta. 

2 - Quando proceder à revisão das medidas não institucionais, pelas razões indicadas nas alíneas e) e f) do 

artigo 136.º, o juiz pode: 

a) Advertir solenemente o menor para a gravidade da sua conduta e para as eventuais consequências daí 

decorrentes; 

b) Modificar as condições da execução da medida; 

c) Substituir a medida por outra mais adequada, igualmente não institucional, mesmo que tal represente para 

o menor uma maior limitação na sua autonomia de decisão e de condução da sua vida; 
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d) Ordenar o internamento em regime semiaberto, nos casos em que o facto qualificado como crime praticado 

pelo menor admitisse a aplicação de medida de internamento em regime semiaberto ou fechado. 

3 - A substituição da medida, nos termos previstos na alínea c) do n.º 1 e nas alíneas c) e d) do n.º 2, pode 

ser determinada por tempo igual ou inferior ao que falte para o cumprimento da medida substituída. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 139.º - Efeitos da revisão da medida de internamento 

1 - Quando proceder à revisão da medida de internamento pelas razões indicadas nas alíneas a) a d) do n.º 1 

do artigo 136.º, o tribunal pode: 

a) Manter a medida aplicada; 

b) Reduzir a duração da medida; 

c) Modificar o regime da execução, estabelecendo um regime mais aberto; 

d) Substituir a medida de internamento por qualquer medida não institucional, por tempo igual ou inferior ao 

que falte cumprir; 

e) Suspender a execução da medida, por tempo igual ou inferior ao que falte para o seu cumprimento, sob 

condição de o menor não voltar a praticar qualquer facto qualificado como crime; 

f) Pôr termo à medida aplicada, declarando-a extinta. 

2 - Quando proceda à revisão da medida de internamento em centro educativo pelas razões indicadas nas 

alíneas e) e f) do n.º 1 do artigo 136.º, o juiz pode, sem prejuízo do disposto no número seguinte: 

a) Advertir solenemente o menor para a gravidade da sua conduta e para as eventuais consequências daí 

decorrentes; 

b) Prorrogar a medida aplicada, sem alteração do respetivo regime, por um período até um sexto da sua 

duração, nunca excedendo o limite máximo legal de duração previsto; 

c) Modificar o regime da execução, substituindo-o por outro de grau imediatamente mais restritivo, pelo tempo 

que falte cumprir. 

3 - A substituição do regime de execução nos termos da alínea c) do número anterior apenas pode ser 

determinada quando, consoante o caso, se verifiquem os pressupostos previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 17.º, 

sendo correspondentemente aplicável, com as devidas adaptações, o disposto no artigo 150.º 

4 - O disposto no n.º 1 é aplicável, com as devidas adaptações, aos casos de revisão obrigatória da medida a 

que se refere o n.º 2 do artigo 136.º 

 

 

CAPÍTULO III - Regras de execução das medidas não institucionais 
Artigo 140.º - Admoestação 

1 - A medida de admoestação é executada imediatamente, se houver renúncia ao recurso, ou no prazo de oito 

dias contado do trânsito em julgado da decisão. 

2 - A admoestação é feita na presença do defensor do menor e do Ministério Público, podendo o juiz autorizar 

a presença de outras pessoas, se a considerar conveniente. 

3 - Os pais do menor, o representante legal ou quem tiver a sua guarda de facto podem estar presentes, salvo 

se o juiz entender que a isso se opõe o interesse do menor. 
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Artigo 141.º - Reparação ao ofendido e realização de prestações económicas ou de tarefas a favor da 

comunidade 

1 - No caso de aplicar a medida de reparação ao ofendido nas modalidades previstas nas alíneas b) e c) do 

n.º 1 do artigo 11.º, o tribunal pode encarregar os serviços de reinserção social de acompanhar a execução da 

medida. 

2 - No caso de aplicar a medida de realização de prestações económicas ou de tarefas a favor da comunidade, 

o tribunal pode encarregar os serviços de reinserção social de acompanhar a execução da medida sempre que 

esse acompanhamento não possa ser adequadamente assegurado pela entidade destinatária da prestação ou 

da tarefa. 

 

 

Artigo 142.º - Acompanhamento educativo 

1 - No prazo de três dias a contar do trânsito em julgado da decisão que aplicar a medida de acompanhamento 

educativo, o tribunal remete cópia aos serviços de reinserção social, acompanhada de cópia dos elementos 

necessários para a execução de que aqueles serviços não disponham. 

2 - Os serviços de reinserção social procedem à elaboração do projeto educativo pessoal e ao seu envio ao 

tribunal, em prazo não superior a um mês, para homologação. 

3 - O menor e os seus pais, representante legal ou pessoa que tiver a sua guarda de facto devem ser motivados 

para a participação na elaboração do projeto educativo pessoal. 

 

 

CAPÍTULO IV - Internamento em centro educativo 

SECÇÃO I - Disposições gerais 
Artigo 143.º - Âmbito 

O disposto na presente secção é aplicável à execução da medida de internamento em centro educativo, bem 

como a todos os internamentos determinados em processo tutelar e previstos na presente lei que tenham de 

ser realizados em centro educativo. 

 

 

Artigo 144.º - Centros educativos 

1 - Os centros educativos são estabelecimentos orgânica e hierarquicamente dependentes dos serviços de 

reinserção social. 

2 - A intervenção em centro educativo obedece a regulamento geral e a orientações pedagógicas estabelecidas 

para todos os centros educativos, com vista à realização uniforme dos princípios fixados na lei em matéria 

tutelar educativa. 

3 - Dentro dos limites referidos no número anterior, a intervenção orienta-se, em geral, pelo projeto de 

intervenção educativa do centro e, em especial, pelo projeto educativo pessoal do menor. 

4 - A criação, a organização e a competência dos órgãos dos centros educativos e seu funcionamento, bem 

como o regulamento geral e a regulamentação do regime disciplinar dos centros educativos, constam de 

legislação própria. 

 

 

Artigo 145.º - Fins dos centros educativos 

Os centros educativos destinam-se exclusivamente, consoante a sua classificação e âmbito: 

a) À execução da medida tutelar de internamento; 

b) À execução da medida cautelar de guarda em centro educativo; 
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c) Ao internamento para a realização de perícia sobre a personalidade quando incumba aos serviços de 

reinserção social; 

d) Ao cumprimento da detenção; 

e) (Revogada) 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 146.º - Medida cautelar de guarda e detenção 

A detenção e a medida cautelar de guarda em centro educativo são cumpridas em centro educativo de regime 

semiaberto ou fechado, preferencialmente em unidade residencial especialmente destinada para este fim. 

 

 

Artigo 147.º - Internamento para perícia sobre a personalidade 

O internamento para a realização de perícia sobre a personalidade pode ser realizado em centro educativo de 

regime semiaberto ou fechado, preferencialmente em unidade residencial especialmente destinada para esse 

fim. 

 

 

Artigo 148.º - Internamento em fins de semana 

(Revogado.) 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 149.º - Definição do centro educativo adequado ao internamento 

Compete aos serviços de reinserção social definir o centro educativo para os fins indicados no artigo 145.º 

ou para a transferência do menor entre centros educativos de igual regime. 

 

 

Artigo 150.º - Escolha e determinação do centro educativo para a execução da medida de internamento 

1 - No prazo de três dias, a contar do trânsito em julgado da sentença que aplicar medida de internamento em 

centro educativo, o tribunal remete aos serviços de reinserção social cópia da decisão, acompanhada de cópia 

de todos os elementos necessários para a execução, nomeadamente do relatório social, dos relatórios relativos 

a perícias sobre a personalidade e exames psiquiátricos ou outros que se encontrem no processo. 

2 - Na definição de qual o centro educativo mais adequado para a execução da medida aplicada, os serviços 

de reinserção social tomam em conta as necessidades educativas do menor e, tanto quanto possível, a maior 

proximidade do centro relativamente à sua residência. 

3 - Definido o centro educativo, os serviços de reinserção social informam o tribunal, no prazo de cinco dias 

a contar da receção dos documentos referidos no n.º 1. 

4 - Não sendo possível a colocação imediata no centro educativo considerado mais adequado à execução da 

medida aplicada e às necessidades educativas do menor, os serviços de reinserção social informam o tribunal, 

no prazo referido no número anterior, da data a partir da qual a colocação no referido centro será possível ou, 

em alternativa, de outro centro educativo onde a colocação imediata pode ter lugar. 
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5 - Ponderadas as informações referidas no número anterior e a situação do menor, o tribunal comunica aos 

serviços de reinserção social a solução que considera preferível, competindo a este fixar em conformidade, 

no prazo de três dias, o centro educativo para a colocação e informar o tribunal da data e período horário da 

admissão. 

 

 

Artigo 151.º - Apresentação do menor no centro educativo para execução de medida de internamento 

1 - Logo que recebida a informação sobre a data e hora da admissão no centro educativo, o tribunal notifica 

do facto o menor, os pais, o representante legal ou quem tenha a sua guarda de facto e o defensor. 

2 - No caso de a medida aplicada ser executada em centro educativo de regime aberto ou semiaberto, o tribunal 

notifica igualmente os pais, o representante legal ou quem tenha a sua guarda de facto para que o apresentem 

no centro educativo, na data e hora fixadas, dando conhecimento aos serviços de reinserção social, a quem 

aqueles podem solicitar apoio. 

3 - O tribunal emite mandado de condução, a cumprir por entidades policiais, no caso de a medida ser de 

executar em centro educativo de regime fechado ou quando a apresentação do menor, nos termos do n.º 2, 

não possa ou não tenha podido realizar-se por causa imputável ao menor, aos pais, ao representante legal ou 

a quem tenha a sua guarda de facto. 

4 - A menos que o tribunal o proíba, o disposto no n.º 3 não obsta a que o menor possa ser acompanhado 

por um dos pais, representante legal ou quem tenha a sua guarda de facto, se as condições da viatura das 

entidades encarregadas da apresentação o permitirem. 

5 - No caso de o menor já se encontrar internado em centro educativo diferente do fixado para a execução da 

medida, a sua condução ao novo centro cabe aos serviços de reinserção social, sendo correspondentemente 

aplicável, se tal não for possível, o disposto no n.º 4, com as devidas adaptações. 

6 - Se o menor não der entrada no centro educativo fixado pelos serviços de reinserção social, nos 30 dias 

imediatos à comunicação deste ao tribunal, nos termos do n.º 5 do artigo anterior, e se o lugar nesse centro 

não puder permanecer reservado ao menor, os serviços de reinserção social fixam outro centro educativo para 

a execução da medida e informam o tribunal. 

7 - No caso previsto no número anterior, o juiz emite mandado de condução do menor ao centro educativo, a 

cumprir pelas entidades policiais. 

 

 

Artigo 152.º - Escolha e determinação do centro educativo para a execução de outros internamentos 

1 - É correspondentemente, com as devidas adaptações, o disposto nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 150.º quanto 

à escolha e determinação pelos serviços de reinserção social do centro educativo para a execução dos 

internamentos referidos nas alíneas b), c) e d) do artigo 145.º, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

2 - Os serviços de reinserção social informam o tribunal, no próprio dia da solicitação, quanto ao centro 

educativo para a execução da detenção e da medida cautelar de guarda. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 153.º - Apresentação do menor no centro educativo para execução de outros internamentos 

1 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 1 do artigo 151.º aos internamentos previstos nas 

alíneas b), c) e d) do artigo 145.º 
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2 - É correspondentemente aplicável, com as devidas adaptações, o disposto nos n.os 2, 3, 4, 6 e 7 do artigo 

151.º ao internamento previsto na alínea c) do artigo 145.º 

3 - O tribunal emite mandado de condução ao centro educativo, a cumprir pelas entidades policiais, para a 

execução da detenção e da medida cautelar de guarda, podendo o menor, a menos que o tribunal o proíba, 

ser acompanhado por um dos pais, representante legal ou quem tenha a sua guarda de facto, se as condições 

da viatura o permitirem. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 154.º - Relatórios de execução da medida de internamento 

1 - O diretor do centro educativo remete ao tribunal, com a periodicidade estabelecida no número seguinte, 

relatórios sobre a execução da medida de internamento aplicada e sobre a evolução do processo educativo do 

menor. 

2 - Os relatórios são trimestrais no caso de medidas de duração de seis meses a um ano e semestrais no caso 

de medidas de duração superior a um ano. 

3 - Os relatórios referidos nos números anteriores podem ser acompanhados de proposta de revisão da 

medida. 

4 - O diretor do centro remete ao tribunal o relatório final de execução da medida com a antecedência de 15 

dias relativamente à data da sua cessação. Este relatório substitui o relatório periódico que, nos termos do n.º 

2, devesse ser enviado no mesmo trimestre ou semestre. 

5 - Os relatórios a que se referem os números anteriores são igualmente remetidos ao juiz que aplicou a prisão 

preventiva, no caso previsto no n.º 5 do artigo 27.º, para efeitos do disposto no artigo 213.º do Código de 

Processo Penal. 

 

 

Artigo 155.º - Ausência não autorizada do menor 

1 - Considera-se ausência não autorizada a fuga e o não regresso ao centro, após uma saída autorizada. 

2 - A execução da medida de internamento é interrompida se o menor se ausentar sem autorização do centro 

educativo, não contando o tempo da ausência na duração da medida e do internamento. 

3 - A ausência de centro educativo de regime fechado é imediatamente comunicada ao tribunal pelo respetivo 

diretor. A ausência de centro educativo com outro regime é comunicada pelo respetivo diretor no prazo 

máximo de vinte e quatro horas a contar da data do conhecimento da ocorrência. 

4 - Cabe ao tribunal determinar que a localização e recondução do menor ausente sem autorização seja feita, 

se necessário, por entidades policiais, emitindo mandado de condução. 

5 - A recondução do menor e a continuação da execução da medida de internamento podem realizar-se no 

centro educativo onde o mesmo se encontrava internado ou noutro, classificado com o mesmo regime de 

funcionamento e grau de abertura ao exterior, igualmente adequado à execução dessa medida, a definir pelos 

serviços de reinserção social. 

6 - É correspondentemente aplicável, com as devidas adaptações, o disposto nos n.os 1, 3, 4 e 5 aos 

internamentos referidos nas alíneas b), c) e d) do artigo 145.º 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 
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Artigo 156.º - Apresentação de recurso ao diretor do centro 

1 - O recurso interposto por menor internado em centro educativo, pelos pais, pelo representante legal ou por 

quem tenha a sua guarda de facto ou pelo defensor pode ser dirigido, por escrito, ao diretor do centro, que o 

remete ao tribunal no prazo máximo de dois dias. 

2 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 134.º 

 

 

Artigo 157.º - Pedidos e reclamações 

1 - Os menores podem dirigir, verbalmente ou por escrito, em sobrescrito aberto ou fechado, pedidos ou 

reclamações aos serviços de reinserção social sobre assuntos relativos ao seu internamento. 

2 - Os pedidos ou reclamações referidos no número anterior podem também ser dirigidos ao diretor do centro 

educativo que decide, se constituírem matéria da sua competência, ou que, em caso contrário, os remete 

superiormente ou às autoridades competentes. 

3 - O disposto nos números anteriores é aplicável aos pedidos ou reclamações efetuados pelos pais, 

representante legal ou por quem tiver a guarda de facto dos menores internados. 

 

 

Artigo 158.º - Cessação do internamento 

1 - O diretor do centro deve informar o tribunal, com pelo menos 15 dias de antecedência, da data prevista 

para a cessação da medida de internamento, de acordo com a decisão que a determinou. 

2 - A cessação da medida de internamento só pode ter lugar por decisão do tribunal comunicada, 

expressamente e por escrito, ao diretor do centro educativo. 

3 - Antes da saída do menor, o diretor do centro deve confirmar a inexistência, nos serviços de reinserção 

social, de outras decisões pendentes de internamento em centro educativo, relativamente ao mesmo menor. 

4 - No caso de se encontrarem a aguardar execução outras decisões de internamento em centro educativo, os 

serviços de reinserção social solicitam ao tribunal competente a emissão das orientações que tiver por 

adequadas. 

5 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 3 e 4 à cessação da medida cautelar de guarda em 

centro educativo e do internamento para realização de perícia sobre a personalidade. 

 

 

Artigo 158.º-A - Período de supervisão intensiva 

1 - Por decisão judicial, a execução das medidas de internamento pode compreender um período de 

supervisão intensiva, o qual visa aferir o nível de competências de natureza integradora adquiridas pelo menor 

no meio institucional, bem como o impacto no seu comportamento social e pessoal, tendo sempre por 

referência o facto praticado. 

2 - A decisão prevista no número anterior é sempre precedida de parecer dos serviços de reinserção social. 

3 - A duração do período de supervisão intensiva não pode ser inferior a três meses nem superior a um ano, 

cabendo aos serviços de reinserção social avaliar e propor a duração do período de supervisão intensiva em 

cada caso. 

4 - Em qualquer caso, o período de supervisão intensiva não pode ser superior a metade do tempo de duração 

da medida. 

5 - A supervisão intensiva é executada em meio natural de vida ou, em alternativa, e sempre que possível, em 

casa de autonomia, gerida pelos próprios serviços de reinserção social, por entidades particulares sem fins 

lucrativos, ou por organismos da Segurança Social, mediante formalização de acordos de cooperação, 

assegurando-se em qualquer caso a supervisão do período pelos serviços de reinserção social. 
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6 - O tribunal pode sujeitar o menor ao cumprimento de obrigações e, ou, impor-lhe regras de conduta durante 

o período de supervisão intensiva. 

7 - As obrigações e regras de conduta previstas no número anterior podem consistir no seguinte: 

a) Obrigação de frequentar o sistema educativo e formativo, se o menor estiver abrangido pela escolaridade 

obrigatória; 

b) Obrigação de se submeter a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profissional, laboral, de 

educação sexual, de educação rodoviária ou outros similares; 

c) Obrigação de assiduidade no posto de trabalho; 

d) Proibição de frequentar determinados meios, locais ou espetáculos; 

e) Proibição de se ausentar do local de residência sem autorização judicial prévia; 

f) Obrigação de residir num local determinado; 

g) Obrigação de comparecer perante o tribunal ou os serviços de reinserção social, sempre que for convocado, 

para os informar sobre as atividades realizadas; 

h) Quaisquer outras obrigações que o tribunal considere convenientes para a reinserção social do menor, 

desde que não atentem contra a sua dignidade como pessoa. 

8 - Durante o período de supervisão intensiva, o menor é acompanhado pela equipa de reinserção social 

competente, que para o efeito prepara e executa um plano de reinserção social, em colaboração com o menor, 

os pais ou outras pessoas de referência significativa para o menor, ou com a entidade de proteção social 

designada pelo tribunal, de acordo com o n.º 3 do artigo 22.º 

9 - Para efeitos de avaliação da execução do período de supervisão intensiva, os serviços de reinserção social 

remetem ao tribunal relatórios trimestrais. 

10 - Findo o período de supervisão intensiva, e sempre que se comprove que o menor cumpriu as obrigações 

impostas pelo tribunal, a medida é extinta e o processo arquivado. 

11 - Em caso de grave ou reiterada violação das obrigações e regras de conduta impostas ao menor, o tribunal 

determina o seu internamento, para cumprimento do tempo de medida que lhe faltar cumprir, sempre que 

possível, no mesmo centro educativo onde cumpriu a medida. 

12 - Serão estabelecidas, em termos a definir por decreto-lei, as normas reguladoras das condições de 

instalação e funcionamento das casas de autonomia. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 158.º-B - Acompanhamento pós-internamento 

1 - Não sendo determinado período de supervisão intensiva, nos termos do n.º 1 do artigo anterior, cessada 

a medida de internamento, os serviços de reinserção social acompanham o regresso do menor à liberdade, 

nos termos dos números seguintes. 

2 - O diretor do centro deve informar os serviços de reinserção social, com, pelo menos 3 meses de 

antecedência, da data prevista para a cessação da medida de internamento. 

3 - Recebida a comunicação prevista no número anterior, os serviços de reinserção social avaliam as 

condições de integração do menor no seu meio natural de vida, e propõem fundamentadamente, sendo caso 

disso, junto da comissão de proteção de crianças e jovens territorialmente competente, a instauração de 

processo de promoção e proteção, nos termos da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada 

pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, disso dando, em simultâneo, conhecimento ao Ministério Público. 

4 - Podem ser criadas, em termos a definir por decreto-lei, unidades residenciais de transição destinadas a 

jovens saídos de centro educativo. 
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Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

SECÇÃO II - Princípios da intervenção em centro educativo 
Artigo 159.º - Socialização 

1 - A atividade dos centros educativos está subordinada ao princípio de que o menor internado é sujeito de 

direitos e deveres e de que mantém todos os direitos pessoais e sociais cujo exercício não seja incompatível 

com a execução da medida aplicada. 

2 - A vida nos centros educativos deve, tanto quanto possível, ter por referência a vida social comum e 

minimizar os efeitos negativos que o internamento possa implicar para o menor e seus familiares, favorecendo 

os vínculos sociais, o contacto com familiares e amigos e a colaboração e participação das entidades públicas 

ou particulares no processo educativo e de reinserção social. 

3 - O regulamento geral dos centros educativos e o regulamento interno de cada centro estabelecem as 

autorizações ordinárias e extraordinárias de que o menor pode usufruir para manutenção de contactos 

benéficos com o exterior. 

 

 

Artigo 160.º - Escolaridade 

1 - Os menores internados continuam sujeitos aos deveres decorrentes da escolaridade obrigatória, devendo 

ser incentivados a prosseguir ou a completar estudos em estabelecimento de ensino no exterior, desde que o 

regime de internamento o permita. 

2 - Quando o regime de internamento não permita a frequência pelo menor internado de estabelecimento de 

ensino no exterior, a atividade escolar oficial desenvolvida nos centros educativos deve ser orientada de modo 

a adaptar-se às particulares necessidades dos menores e a facilitar a sua inserção social. 

 

 

Artigo 161.º - Orientação vocacional e formação profissional e laboral 

Conforme a sua idade, regime e duração do internamento, os menores internados devem participar em 

atividades de orientação vocacional e de formação profissional ou laboral, dentro ou fora do estabelecimento, 

de acordo com as necessidades especificamente previstas no projeto educativo pessoal. 

 

 

Artigo 162.º - Projeto de intervenção educativo 

Cada centro educativo dispõe de projeto de intervenção educativo próprio que deve permitir a programação 

faseada e progressiva da intervenção, diferenciando os objetivos a realizar em cada fase e o respetivo sistema 

de reforços positivos e negativos, dentro dos limites fixados pelo regulamento geral e de harmonia com o 

regulamento interno. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 163.º - Regulamento interno 

É obrigatória a existência em cada centro educativo de um regulamento interno cujo cumprimento visa garantir 

a convivência tranquila e ordenada e assegurar a realização do projeto de intervenção educativa do centro e 

dos programas de atividades.  
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Artigo 164.º - Projeto educativo pessoal 

1 - Para cada menor em execução de medida tutelar de internamento é elaborado um projeto educativo 

pessoal, no prazo de 30 dias após a sua admissão, tendo em conta o regime e duração da medida, bem como 

as suas particulares motivações, necessidades educativas e de reinserção social. 

2 - O projeto educativo pessoal deve especificar os objetivos a alcançar durante o tratamento, sua duração, 

fases, prazos e meios de realização, nomeadamente os necessários ao acompanhamento psicológico, por 

forma a que o menor possa facilmente aperceber-se da sua evolução e que o centro possa avaliá-lo. 

3 - O projeto educativo pessoal é obrigatoriamente enviado ao tribunal para homologação, no prazo máximo 

de 45 dias a contar da admissão do menor no centro. 

 

 

Artigo 165.º - Atividades para menores não sujeitos a medida de internamento 

1 - Os menores internados pelos motivos referidos nas alíneas b) e c) do artigo 145.º frequentam diariamente 

um programa diversificado de atividades, tendo por objetivos principais a aquisição de competências sociais 

e a satisfação das necessidades de desenvolvimento físico e psíquico comuns para o seu nível etário. 

2 - (Revogado.) 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 166.º - Horário de funcionamento 

Cada centro educativo dispõe de um horário de funcionamento pelo qual se regulam os horários das atividades 

da vida diária do estabelecimento, que não podem, em caso algum, implicar para os menores internados um 

período de descanso noturno inferior a oito horas seguidas. 

 

 

Artigo 167.º - Regime aberto 

1 - Nos centros educativos de regime aberto os menores residem e são educados no estabelecimento, mas 

frequentam no exterior, preferencialmente, as atividades escolares, educativas ou de formação, laborais, 

desportivas e de tempos livres previstas no seu projeto educativo pessoal. 

2 - Os menores podem ser autorizados a sair sem acompanhamento e a passar períodos de férias ou de fim 

de semana com os pais, representante legal, pessoa que tenha a sua guarda de facto ou outras pessoas 

idóneas. 

3 - No desenvolvimento da atividade educativa os centros educativos de regime aberto devem incentivar a 

colaboração do meio social envolvente, abrindo ao mesmo, tanto quanto possível, as suas próprias estruturas. 

 

 

Artigo 168.º - Regime semiaberto 

1 - Nos centros educativos de regime semiaberto os menores em execução de medida de internamento 

residem, são educados e frequentam atividades educativas e de tempos livres no estabelecimento, mas podem 

ser autorizados a frequentar no exterior atividades escolares, educativas ou de formação, laborais ou 

desportivas, na medida do que se revele necessário para a execução inicial ou faseada do seu projeto educativo 

pessoal. 

2 - As saídas são normalmente acompanhadas por pessoal de intervenção educativa, mas os menores podem 

ser autorizados a sair sem acompanhamento para a frequência das atividades referidas no número anterior e 
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a passar períodos de férias com os pais, representante legal, pessoa que tenha a sua guarda de facto ou outras 

pessoas idóneas. 

 

 

Artigo 169.º - Regime fechado 

1 - Durante o internamento em centro educativo de regime fechado os menores residem, são educados e 

frequentam atividades formativas e de tempos livres exclusivamente dentro do estabelecimento, estando as 

saídas, sob acompanhamento, estritamente limitadas ao cumprimento de obrigações judiciais, à satisfação de 

necessidades de saúde ou a outros motivos igualmente ponderosos e excecionais. 

2 - Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 139.º, pode o tribunal autorizar, mediante proposta dos serviços 

de reinserção social, saídas sem acompanhamento por períodos limitados. 

 

 

Artigo 170.º - Medidas preventivas e de vigilância 

Em ordem a assegurar a tranquilidade, disciplina e segurança o pessoal dos centros educativos, nos termos 

previstos no regulamento geral, pode realizar: 

a) Inspeções a locais e dependências individuais ou coletivas; 

b) Revistas pessoais, bem como às roupas e objetos dos menores internados. 

 

 

SECÇÃO III - Direitos e deveres dos menores 
Artigo 171.º - Direitos 

1 - Os menores internados em centro educativo têm direito ao respeito pela sua personalidade, liberdade 

ideológica e religiosa e pelos seus direitos e interesses legítimos não afetados pelo conteúdo da decisão de 

internamento. 

2 - O internamento em centro educativo não pode implicar privação dos direitos e garantias que a lei reconhece 

ao menor, a menos que o tribunal expressamente os suspenda ou restrinja para proteção e defesa dos 

interesses deste. 

3 - De acordo com o disposto no número anterior e com o tipo de internamento e respetivo regime, e nos 

termos regulamentares, o menor tem direito: 

a) A que o centro zele pela sua vida, integridade física e saúde; 

b) A um projeto educativo pessoal e à participação na respetiva elaboração, a qual terá obrigatoriamente em 

conta as suas particulares necessidades de formação, em matéria de educação cívica, escolaridade, 

preparação profissional e ocupação útil dos tempos livres; 

c) À frequência da escolaridade obrigatória; 

d) À preservação da sua dignidade e intimidade, a ser tratado pelo seu nome e a que a sua situação de 

internamento seja estritamente reservada perante terceiros; 

e) Ao exercício dos seus direitos civis, políticos, sociais, económicos e culturais, salvo quando incompatíveis 

com o fim do internamento; 

f) A usar as suas próprias roupas, sempre que possível, ou as fornecidas pelo estabelecimento; 

g) A usar artigos próprios, autorizados, de higiene pessoal ou os que, para o mesmo efeito, forem fornecidos 

pelo centro; 

h) À posse de documentos, dinheiro e objetos pessoais autorizados; 

i) À guarda, em local seguro, dos valores e objetos pessoais, não proibidos por razões de segurança, que não 

queira ou não possa ter consigo, e à restituição dos mesmos à data da cessação do internamento; 

j) A contactar, em privado, com o juiz, com o Ministério Público e com o defensor; 
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l) A manter outros contactos autorizados com o exterior, nomeadamente por escrito, pelo telefone, através da 

receção ou da realização de visitas, bem como da receção e envio de encomendas; 

m) A ser ouvido antes de lhe ser imposta qualquer sanção disciplinar; 

n) A ser informado, periodicamente, sobre a sua situação judicial e sobre a evolução e avaliação do seu projeto 

educativo pessoal; 

o) A efetuar pedidos, a apresentar queixas, fazer reclamações ou interpor recursos; 

p) A ser informado pessoal e adequadamente, no momento da admissão, sobre os seus direitos e deveres, 

sobre os regulamentos em vigor, sobre o regime disciplinar e sobre como efetuar pedidos, apresentar queixas 

ou interpor recursos; 

q) Sendo mãe, a ter na sua companhia filhos menores de 3 anos. 

 

 

Artigo 172.º - Deveres 

1 - São deveres do menor internado em centro educativo: 

a) O dever de respeito por pessoas e bens; 

b) O dever de permanência; 

c) O dever de obediência; 

d) O dever de correção; 

e) O dever de colaboração; 

f) O dever de assiduidade; 

g) O dever de pontualidade. 

2 - O dever de respeito por pessoas e bens consiste em não cometer atos lesivos ou que coloquem em perigo 

a pessoa ou bens de outrem. 

3 - O dever de permanência consiste em não sair sem autorização do centro educativo ou de instalações onde 

decorra atividade prevista no projeto educativo pessoal. 

4 - O dever de obediência consiste em cumprir os regulamentos, as atividades previstas no projeto educativo 

pessoal e as orientações legítimas dos responsáveis do estabelecimento. 

5 - O dever de correção consiste em tratar educadamente com outrem e em se apresentar adequadamente 

limpo e arranjado. 

6 - O dever de colaboração consiste em participar nas atividades do centro, de interesse coletivo, 

designadamente na manutenção da limpeza e arrumação dos materiais, equipamentos e instalações do centro. 

7 - O dever de assiduidade consiste em o menor comparecer, regular e continuamente, às atividades previstas 

no projeto educativo pessoal ou outras previstas para o seu tipo de internamento. 

8 - O dever de pontualidade consiste em comparecer, às horas fixadas, nas atividades referidas no número 

anterior e no centro educativo, após saída autorizada. 

 

 

Artigo 173.º - Direitos dos pais, representante legal ou pessoa que tenha a guarda de facto do menor 

1 - Os pais, o representante legal ou a pessoa que tenha a guarda de facto do menor conservam, durante o 

internamento, todos os direitos e deveres relativos à pessoa do menor, que não sejam incompatíveis com a 

medida tutelar, salvas as restrições ou proibições impostas pelo tribunal. 

2 - Os pais, representante legal ou pessoa que tenha a guarda de facto do menor têm direito, nos termos 

regulamentares, salvas as restrições ou proibições impostas pelo tribunal: 

a) A ser imediatamente informados pelo centro educativo da admissão, transferência, ausência não autorizada, 

concessão ou suspensão de autorizações de saída, bem como doença, acidente ou outra circunstância grave 

referente ao menor; 
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b) A ser informados sobre a execução da medida de internamento e sobre a evolução do processo educativo 

do menor, nos termos do n.º 2 do artigo 131.º; 

c) A ser avisados pelo centro educativo, em tempo útil, da cessação do internamento. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 174.º - Assistência e internamento hospitalar 

1 - Os menores dispõem de assistência hospitalar ou outra sempre que necessidades de saúde a exijam. 

2 - O internamento hospitalar nos termos do número anterior é autorizado pelo diretor do centro educativo 

que dele dará imediato conhecimento ao tribunal. 

 

 

Artigo 175.º - Liberdade de religião 

1 - Durante o internamento é respeitada a liberdade de religião do menor. 

2 - O horário das atividades dos centros educativos deve permitir, sempre que possível, aos menores 

internados a prática de atos da sua confissão religiosa. 

 

 

Artigo 176.º - Proteção da intimidade 

1 - Os menores internados em centro educativo têm o direito a não ser fotografados ou filmados, bem como 

a não prestar declarações ou a dar entrevistas, contra a sua vontade, a órgãos de informação. 

2 - Antes da manifestação de vontade referida no número anterior, os menores têm o direito a ser 

inequivocamente informados, por um responsável do centro educativo, do teor, sentido e objetivos do pedido 

de entrevista que lhes for dirigido. 

3 - Independentemente do consentimento dos menores, são proibidas: 

a) Entrevistas que incidam sobre a factualidade que determinou a intervenção tutelar; 

b) A divulgação, por qualquer meio, de imagens ou de registos fonográficos que permitam a identificação da 

sua pessoa e da sua situação de internamento. 

 

 

SECÇÃO IV - Prémios 
Artigo 177.º - Requisitos de atribuição 

O centro educativo, de acordo com o previsto no regulamento geral e no respetivo regulamento interno, pode 

atribuir prémios a menor em execução de medida de internamento pela evolução positiva do seu processo 

educativo, pelo empenho demonstrado no cumprimento das atividades previstas no projeto educativo pessoal, 

bem como pelo seu sentido de responsabilidade e bom comportamento individual ou em grupo. 

 

 

SECÇÃO V - Medidas de contenção 
Artigo 178.º - Medidas de contenção 

São autorizadas em centro educativo as seguintes medidas de contenção: 

a) Contenção física pessoal; 

b) Isolamento cautelar. 
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Artigo 179.º - Casos em que podem ser adotadas 

1 - As medidas de contenção apenas podem ser adotadas nos casos seguintes: 

a) Para impedir que os menores cometam atos lesivos ou que coloquem em perigo a sua pessoa ou a de 

outrem; 

b) Para impedir fugas; 

c) Para evitar danos importantes nas dependências ou equipamentos dos centros; 

d) Para vencer a resistência violenta dos menores às ordens e orientações do pessoal do centro no exercício 

legítimo das suas funções. 

2 - O recurso às medidas de contenção só é admissível em casos de inexistência de outra forma efetiva e 

eficaz de evitar os atos e situações referidos no número anterior. 

 

 

Artigo 180.º - Duração das medidas de contenção 

As medidas de contenção só podem durar o tempo estritamente necessário para garantir o efeito que justificou 

a sua utilização. 

 

 

Artigo 181.º - Adoção em casos urgentes 

1 - A adoção de medidas de contenção é autorizada pelo diretor do centro. 

2 - Sempre que a urgência da situação o exija as medidas de contenção podem ser tomadas por outro 

responsável ou elemento do pessoal do centro, sem prejuízo da sua imediata comunicação ao diretor. 

 

 

Artigo 182.º - Contenção física pessoal 

A contenção física pessoal limita-se à utilização da força física para imobilização do menor. 

 

 

Artigo 183.º - Isolamento cautelar 

1 - O isolamento cautelar pode ter lugar em dependência especialmente adequada a evitar os atos e as 

situações justificativas do recurso a este tipo de medidas. 

2 - O isolamento cautelar não pode prolongar-se para além de vinte e quatro horas consecutivas. 

3 - No caso previsto no n.º 1, o menor deve ser observado pelo médico do centro, com recurso, se necessário, 

a especialista em psicologia ou psiquiatria, com a maior brevidade possível, devendo a medida ser 

interrompida se for considerado que a sua continuação é prejudicial para a saúde física ou psíquica do menor. 

4 - Sobrevindo aplicação de medida disciplinar pelos mesmos factos que o originaram, o tempo de duração 

do isolamento cautelar é obrigatoriamente tido em conta na aplicação de medida disciplinar. 

 

 

Artigo 184.º - Dever de informação 

O recurso ao isolamento cautelar é imediatamente comunicado ao tribunal. 
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SECÇÃO VI -Regime disciplinar 

SUBSECÇÃO I - Princípios gerais 
Artigo 185.º - Subsidiariedade do procedimento e das medidas disciplinares 

1 - O procedimento e as medidas disciplinares constituem o último recurso dos centros educativos para 

corrigir as condutas dos menores internados que constituam infrações disciplinares, nos termos da presente 

lei e do regulamento geral. 

2 - Não há lugar a procedimento nem a medidas disciplinares sempre que se considere possível e adequado 

reagir perante infração disciplinar através de outro tipo de respostas educativas, voluntariamente aceites pelo 

menor. 

 

 

Artigo 186.º - Tipicidade das infrações e das medidas disciplinares 

As infrações cometidas pelo menor que constituam infração disciplinar nos termos desta lei só podem ser 

corrigidas através da aplicação das medidas disciplinares previstas no artigo 191.º, sem prejuízo do disposto 

no artigo anterior. 

 

 

Artigo 187.º - Infrações atípicas 

1 - As infrações cometidas pelo menor durante a execução da medida de internamento, que não constituam 

infração disciplinar nos termos legais, são corrigidas mediante métodos educativos, oportunos e exequíveis, 

não lesivos dos direitos do menor. 

2 - Os métodos referidos no número anterior não podem, em caso algum, revestir igual ou maior gravidade 

do que as medidas disciplinares previstas na lei. 

 

 

Artigo 188.º - Respeito pela saúde física e psíquica e pela dignidade do menor 

1 - É proibida a aplicação de medidas que se traduzam em tratamento cruel, desumano, degradante ou que 

possam comprometer a saúde física ou psíquica do menor. 

2 - A aplicação de medida disciplinar não pode, em caso algum, de maneira direta ou indireta, traduzir-se em 

castigos corporais, privação de alimentos ou do direito a receber visitas, não proibidas pelo tribunal, dos pais, 

representante legal ou pessoa que tenha a guarda de facto do menor. 

3 - Nenhuma sanção disciplinar pode ser executada com violação do respeito pela dignidade da pessoa do 

menor. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 189.º - Outros princípios fundamentais da intervenção disciplinar 

1 - Nenhuma medida disciplinar pode ser aplicada sem o menor ter sido informado da infração disciplinar 

cuja prática lhe é atribuída, de modo apropriado à sua completa compreensão. 

2 - Não pode ser aplicada medida disciplinar sem ouvir o menor e sem lhe dar a oportunidade de se defender. 

3 - Nenhum menor pode ser disciplinarmente punido mais de uma vez pela mesma infração. 

4 - É proibida a aplicação de medida disciplinar por tempo indeterminado. 

5 - É proibida a aplicação de medidas disciplinares coletivas ou abrangendo um número indeterminado de 

menores.  
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Artigo 190.º - Classificação das infrações disciplinares 

As infrações disciplinares classificam-se, segundo a sua gravidade, em leves, graves e muito graves. 

 

 

Artigo 191.º - Infrações disciplinares leves 

Consideram-se infrações disciplinares leves as seguintes condutas do menor internado em centro educativo: 

a) Faltar ao respeito a funcionário do centro, a companheiro ou a outra pessoa, dentro do centro educativo ou 

fora dele, durante saída autorizada, sem consequências importantes; 

b) Não comparecer, injustificadamente, a atividades previstas no projeto educativo pessoal; 

c) Não cumprir, injustificadamente, as horas de início e termo das atividades previstas no projeto educativo 

pessoal; 

d) Destruir ou danificar, intencionalmente ou por falta censurável de cuidado, bens móveis ou imóveis, dentro 

do centro educativo ou fora dele, durante saída autorizada, causando pequeno prejuízo; 

e) Fazer uso abusivo e prejudicial de objetos ou substâncias não proibidos por lei ou regulamento, dentro do 

centro educativo ou fora dele durante saída autorizada; 

f) Apoderar-se de bens de outrem ou de pequeno valor, dentro do centro educativo ou fora dele, durante saída 

autorizada. 

 

 

Artigo 192.º - Infrações disciplinares graves 

Consideram-se infrações disciplinares graves as seguintes condutas do menor internado em centro educativo: 

a) Ameaçar pessoa, dentro do centro educativo ou fora dele, durante saída autorizada; 

b) Insultar ou faltar gravemente ao respeito a funcionário do centro, a companheiro ou a outra pessoa, dentro 

do centro educativo ou fora dele, durante saída autorizada; 

c) Instigar, sem êxito, os companheiros à prática de motins ou de atos coletivos de insubordinação ou de 

desobediência às ordens do pessoal do centro no exercício legítimo das respetivas funções; 

d) Resistir ou desobedecer às ordens do pessoal do centro no exercício legítimo das respetivas funções, dentro 

do centro educativo ou fora dele, durante saída autorizada; 

e) Não comparecer, repetida e injustificadamente, a atividades previstas no projeto educativo pessoal; 

f) Não cumprir, repetida e injustificadamente, as horas de início e termo das atividades previstas no projeto 

educativo pessoal; 

g) Não regressar ao centro, injustificadamente, na data e até à hora fixadas como termo de saída autorizada; 

h) Tentar a fuga do centro, bem como instigar a fuga de menor internado; 

i) Destruir ou danificar, intencionalmente ou por falta censurável de cuidado, bens móveis e imóveis, dentro 

do centro educativo ou fora dele, durante saída autorizada, causando prejuízo elevado; 

j) Introduzir, distribuir, transacionar ou guardar, no centro, objetos proibidos por lei ou regulamento; 

l) Apoderar-se de bens de valores de outrem, dentro do centro educativo ou fora dele, durante saída autorizada. 

 

 

Artigo 193.º - Infrações disciplinares muito graves 

Consideram-se infrações disciplinares muito graves as seguintes condutas do menor internado em centro 

educativo: 

a) Praticar um ato de violência física ou de coação contra uma pessoa, dentro do centro educativo ou fora 

dele, durante saída autorizada; 

b) Participar em motins ou em atos coletivos de insubordinação ou de desobediência às ordens do pessoal 

do centro no exercício legítimo das respetivas funções; 
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c) Instigar, com êxito, os companheiros à prática de motins ou de atos coletivos de insubordinação ou de 

desobediência às ordens do pessoal do centro no exercício legítimo das respetivas funções; 

d) Resistir com violência ou desobedecer ostensivamente em público às ordens do pessoal do centro no 

exercício legítimo das respetivas funções, dentro do centro educativo ou fora dele, durante saída autorizada; 

e) Consumar a fuga do centro, bem como instigar com êxito ou facilitar a fuga de outro menor internado; 

f) Destruir ou danificar, intencionalmente ou por falta censurável de cuidado, bens móveis ou imóveis, dentro 

do centro educativo ou fora dele, durante saída autorizada, causando prejuízo muito elevado; 

g) Introduzir, distribuir, transacionar, guardar ou consumir, no centro, droga, álcool ou qualquer outra 

substância tóxica; 

h) Introduzir, distribuir, transacionar ou guardar, no centro, armas ou outros objetos igualmente perigosos e 

proibidos por lei ou regulamento; 

i) Apoderar-se com violência de bens de outrem, dentro do centro educativo ou fora dele, durante saída 

autorizada. 

 

 

Artigo 194.º - Medidas disciplinares 

1 - São aplicáveis as seguintes medidas disciplinares: 

a) Repreensão; 

b) Suspensão do uso de dinheiro de bolso concedido pelo centro educativo, por período não superior a dois 

meses; 

c) Não atribuição de dinheiro de bolso pelo centro educativo, por período não superior a dois meses; 

d) Suspensão do uso pelo menor de dinheiro do seu pecúlio, por período não superior a um mês; 

e) Suspensão da participação em algumas atividades recreativas programadas, dentro ou fora do centro, por 

período não superior a um mês; 

f) Suspensão da participação em todas as atividades recreativas programadas, dentro ou fora do centro, por 

período não superior a um mês; 

g) Perda de autorizações de saída de fim de semana ou férias, por período não superior a dois meses; 

h) Suspensão do convívio com os companheiros, por período não superior a uma semana. 

2 - A competência para a aplicação e revisão das medidas disciplinares é definida em regulamento geral. 

 

 

Artigo 195.º - Medidas disciplinares aplicáveis por infrações leves 

São aplicáveis por infrações leves as seguintes medidas disciplinares: 

a) Repreensão; 

b) Suspensão do uso de dinheiro de bolso concedido pelo centro educativo, por período não superior a uma 

semana; 

c) Não atribuição de dinheiro de bolso pelo centro educativo, por período não superior a uma semana; 

d) Suspensão do uso pelo menor de dinheiro do seu pecúlio, por período não superior a uma semana; 

e) Suspensão da participação em algumas atividades recreativas programadas, dentro ou fora do centro, por 

período não superior a três dias. 

 

 

Artigo 196.º - Medidas disciplinares aplicáveis por infrações graves 

São aplicáveis por infrações graves as seguintes medidas disciplinares: 

a) Suspensão do uso de dinheiro de bolso concedido pelo centro educativo, por período não superior a um 

mês; 
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b) Não atribuição de dinheiro de bolso pelo centro educativo, por período não superior a 15 dias; 

c) Suspensão do uso pelo menor de dinheiro do seu pecúlio, por período não superior a uma semana; 

d) Suspensão da participação em algumas atividades recreativas programadas, dentro ou fora do centro, por 

período não superior a 15 dias; 

e) Suspensão da participação em todas as atividades recreativas programadas, dentro ou fora do centro, por 

período não superior a uma semana; 

f) Perda de autorizações de saída de fim de semana ou férias, por período não superior a 15 dias; 

g) Suspensão, sempre que possível parcial, do convívio com os companheiros, por período não superior a 

três dias. 

 

 

Artigo 197.º - Medidas disciplinares aplicáveis por infrações muito graves 

São aplicáveis por infrações muito graves as seguintes medidas disciplinares: 

a) Não atribuição de dinheiro de bolso pelo centro educativo, por período não superior a um mês; 

b) Suspensão do uso pelo menor de dinheiro do seu pecúlio, por período não superior a 15 dias; 

c) Suspensão da participação em algumas atividades recreativas programadas, dentro ou fora do centro, por 

período não superior a um mês; 

d) Suspensão da participação em todas as atividades recreativas programadas, dentro ou fora do centro, por 

período não superior a um mês; 

e) Perda de autorizações de saída de fim de semana ou férias, por período não superior a um mês; 

f) Suspensão, sempre que possível parcial, do convívio com os companheiros, por período não superior a 

uma semana. 

 

 

Artigo 198.º - Critério de escolha das medidas disciplinares 

A escolha e aplicação da medida disciplinar obedece aos princípios da adequação, da proporcionalidade e da 

oportunidade, tendo em conta, nomeadamente, a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que 

a mesma foi praticada, a idade e a personalidade do menor e a exequibilidade da medida no mais curto período 

de tempo. 

 

 

Artigo 199.º - Aplicação de várias medidas disciplinares 

1 - Quando um menor internado praticar duas ou mais infrações disciplinares são-lhe aplicáveis as medidas 

disciplinares correspondentes a cada uma das infrações. 

2 - Se a mesma conduta constituir duas ou mais infrações disciplinares ou se uma infração disciplinar for 

instrumental relativamente a outra, apenas é aplicável ao menor a medida disciplinar correspondente à mais 

grave das infrações cometidas. 

 

 

Artigo 200.º - Obrigatoriedade do registo das medidas disciplinares 

Com exceção da repreensão, é obrigatório o registo das medidas disciplinares aplicadas no dossier individual 

do menor, nos termos previstos no regulamento geral. 
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Artigo 201.º - Interposição de recurso 

1 - O menor, os pais, o representante legal ou quem tenha a sua guarda de facto e o defensor podem interpor 

recurso da decisão que aplicou a medida disciplinar, nos termos definidos no regulamento geral. 

2 - A repreensão é insuscetível de recurso. 

3 - Do indeferimento cabe recurso para o tribunal. É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 134.º 

 

 

Artigo 202.º - Prescrição das infrações disciplinares 

1 - As infrações disciplinares prescrevem 30, 60 e 90 dias após a data em que foram cometidas, consoante 

se trate de infrações leves, graves ou muito graves, respetivamente. 

2 - O prazo da prescrição interrompe-se com a comunicação ao menor sobre o início do procedimento 

disciplinar. 

 

 

Artigo 203.º - Prescrição das medidas disciplinares 

1 - As medidas disciplinares prescrevem 30, 60 e 90 dias a contar do dia seguinte ao da data da decisão ou 

deliberação que as aplicou, consoante se trate de infrações leves, graves ou muito graves, respetivamente. 

2 - A notificação ao menor do início do cumprimento da medida disciplinar interrompe o prazo da prescrição, 

o qual retomará o decurso no caso de a execução ser interrompida durante 30 dias por causa não imputável 

ao presumível infrator. 

 

 

SUBSECÇÃO II - Procedimento disciplinar 
Artigo 204.º - Procedimento disciplinar 

1 - A aplicação de medidas disciplinares por infrações graves ou muito graves só pode ter lugar após 

procedimento disciplinar nos termos previstos no regulamento geral. 

2 - A aplicação de medidas disciplinares por infrações leves é precedida de procedimento disciplinar sumário, 

sem prejuízo para o menor das garantias do direito a ser informado dos factos que lhe são atribuídos e das 

medidas disciplinares que lhes são aplicáveis e do seu direito de defesa. 

 

 

SUBSECÇÃO III - Execução das medidas disciplinares 
Artigo 205.º - Execução de várias medidas disciplinares 

1 - Quando um menor internado tiver de cumprir duas ou mais medidas disciplinares, a sua execução é 

simultânea, sempre que forem concretamente compatíveis. 

2 - No caso de não ser possível, por incompatibilidade, a execução simultânea das medidas disciplinares 

aplicadas, a sua execução é sucessiva por ordem decrescente da respetiva gravidade e duração. 

3 - O disposto no número anterior não pode determinar em nenhum caso: 

a) A permanência do menor em quarto disciplinar por período superior a três dias consecutivos; 

b) A suspensão do menor do convívio com os companheiros por período superior a sete dias consecutivos 

ou a três quando não se trate de suspensão parcial; 

c) A execução continuada das medidas disciplinares das alíneas f) e g) do artigo 194.º por período superior a 

uma vez e meia o seu limite máximo. 

4 - A gravidade das medidas disciplinares afere-se pela ordem crescente da sua enumeração no artigo 194.º 
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SECÇÃO VII - Centros educativos 
Artigo 206.º - Classificação dos centros educativos 

1 - Os centros educativos classificam-se em abertos, semiabertos e fechados em função do regime de 

execução das medidas de internamento. 

2 - A classificação dos centros educativos condiciona o seu regime de funcionamento e grau de abertura ao 

exterior. 

3 - Os centros educativos podem ainda ser classificados em função dos projetos de intervenção educativa que 

desenvolvem para grupos específicos de menores, de acordo com as suas particulares necessidades 

educativas. 

 

 

Artigo 207.º - Âmbito dos centros educativos 

No mesmo centro educativo podem coexistir unidades residenciais diferenciadas segundo os regimes de 

execução das medidas, projetos de intervenção educativa e tipos de internamento. 

 

 

Artigo 208.º - Cooperação de entidades particulares 

1 - Os serviços de reinserção social podem celebrar acordos de cooperação com entidades particulares, sem 

fins lucrativos, com experiência reconhecida na área da delinquência juvenil, para a execução de 

internamentos em regime aberto, semiaberto e fechado, nos termos previstos na lei. 

2 - O disposto no número anterior não pode, em caso algum, determinar a transferência para a entidade 

cooperante da responsabilidade de acompanhar a execução das medidas que cabe aos serviços de reinserção 

social. 

3 - Para garantir o previsto no número anterior, a direção do centro educativo é assegurada por um diretor 

designado pelos serviços de reinserção. 

4 - Nos casos em que a dimensão do centro educativo o justifique pode também ser designado pelos serviços 

de reinserção um coordenador técnico. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 209.º - Entidade fiscalizadora 

1 - Sem prejuízo da competência dos tribunais, do Ministério Público e demais entidades a quem incumbe a 

defesa da legalidade, o funcionamento dos centros educativos será especialmente acompanhado por uma 

comissão independente composta por dois representantes da Assembleia da República, um do Governo, um 

do Conselho Superior da Magistratura, um do Conselho Superior do Ministério Público e dois de 

organizações não-governamentais de apoio à criança. 

2 - A comissão pode solicitar informação sobre o funcionamento dos centros, nas suas várias vertentes, e 

efetuar visitas sempre que o julgue necessário. 

3 - A comissão tem livre acesso aos centros educativos, podendo contactar em privado com o menor 

internado. 

4 - A Comissão é apoiada pelo Ministério da Justiça nos termos que forem fixados por portaria. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro  
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TÍTULO VI - Registo de medidas tutelares educativas 
Artigo 210.º - Objeto e finalidade do registo 

1 - Estão sujeitas a registo as decisões judiciais que apliquem, revejam ou que declarem a cessação ou 

extinção de medidas tutelares educativas. 

2 - O registo de medidas tutelares educativas tem por finalidade a recolha, o tratamento e a conservação dos 

extratos de decisões judiciais por forma a possibilitar o conhecimento das decisões proferidas. 

 

 

Artigo 211.º - Princípios 

O registo de medidas tutelares educativas deve processar-se no estrito respeito pelos princípios da legalidade, 

da autenticidade, da veracidade, da univocidade e da segurança. 

 

 

Artigo 212.º - Entidade responsável pelo tratamento da base de dados 

1 - O registo de medidas tutelares educativas funciona na Direção-Geral da Administração da Justiça, sendo 

o diretor-geral da Administração da Justiça a entidade responsável pela respetiva base de dados. 

2 - Compete ao diretor-geral da Administração da Justiça assegurar o direito de informação e de acesso aos 

dados pelos respetivos titulares, a correção de inexatidões, o completamento de omissões, a supressão de 

dados indevidamente registados, bem como velar pela legalidade da consulta ou da comunicação da 

informação. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 213.º - Ficheiro central 

1 - O registo de medidas tutelares educativas é organizado em ficheiro central, que pode ser informatizado. 

2 - O registo de medidas tutelares educativas é constituído pelos elementos de identificação civil do menor e 

por extratos de decisões sujeitas a registo, nos termos da presente lei. 

3 - Os extratos das decisões contêm a indicação: 

a) Do tribunal que proferiu a decisão e do número do processo; 

b) Da identificação civil do menor; 

c) Da data e forma da decisão; 

d) Do conteúdo da decisão e dos preceitos aplicados. 

4 - Os dados devem ser exatos, pertinentes e atuais e ser selecionados antes do seu registo informático. 

5 - A recolha dos dados para tratamento automatizado deve limitar-se ao estritamente necessário ao exercício 

das atribuições legais referidas no n.º 2 do artigo 206.º, não podendo ser utilizada para qualquer outra 

finalidade com aquela incompatível. 

 

 

Artigo 214.º - Comunicação ao registo 

1 - As comunicações ao registo são efetuadas em boletim de registo de medidas tutelares educativas. 

2 - A comunicação das decisões sujeitas a registo é efetuada imediatamente após trânsito em julgado. 

3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, sendo interposto recurso com efeito meramente devolutivo, 

a decisão é comunicada antes da subida deste. 
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Artigo 215.º - Acesso à informação 

Podem apenas aceder aos dados contidos no registo de medidas tutelares educativas: 

a) O titular dos dados e o seu defensor; 

b) Os pais do menor e o seu representante legal, até o menor completar 18 anos; 

c) Um terceiro, em nome e no interesse do titular maior de 18 de anos, em situações de comprovada ausência 

ou impossibilidade deste; 

d) Os magistrados judiciais e do Ministério Público para a instrução de processo tutelar educativo; 

e) Os serviços de reinserção social, por solicitação dos seus órgãos dirigentes, para instrução do dossier 

individual do menor; 

f) As entidades autorizadas pelo Ministro da Justiça para a prossecução de fins de investigação científica ou 

estatísticos. 

 

 

Artigo 216.º - Formas de acesso 

O acesso aos dados realiza-se por uma das seguintes formas: 

a) Certificado do registo; 

b) Consulta do registo. 

 

 

Artigo 217.º - Certificado do registo 

1 - O certificado do registo é emitido, com recurso preferencial a meios informáticos, pela Direção-Geral da 

Administração da Justiça. 

2 - O certificado do registo é emitido mediante requisição ou requerimento, conforme se trate, respetivamente, 

de entidades públicas ou particulares, e constitui documento bastante de prova da medida tutelar educativa 

aplicada ao titular da informação. 

3 - O certificado do registo de medidas tutelares educativas contém a transcrição integral do registo vigente. 

4 - A emissão de certificados do registo de medidas tutelares educativas pode processar-se automaticamente 

em terminais de computador colocados nos tribunais, com garantia do controlo e segurança da transmissão 

dos dados. 

5 - Não havendo possibilidade de emissão do certificado de registo através de plataforma informática 

disponível nos tribunais ou nos serviços de reinserção social, o envio daquele para instrução do processo 

tutelar educativo ou para a instrução do dossier individual do menor deve ser realizado no prazo máximo de 

dez dias. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 218.º - Consulta do registo 

Na ausência de aplicação informática, a consulta do registo destina-se a facultar ao titular dos dados e aos 

seus pais ou representante legal, até aquele completar 18 anos, o conhecimento do conteúdo integral do 

registo a seu respeito, devendo o pedido ser dirigido ao diretor-geral da Administração da Justiça. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 
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Artigo 219.º - Atualização e correção de inexatidões 

1 - Desde que o solicitem, por escrito, ao responsável pela base de dados, o titular dos dados e os seus pais 

ou representante legal, até aquele completar 18 anos, têm o direito de exigir a atualização e a correção de 

informações inexatas e o completamento das total ou parcialmente omissas, bem como a supressão das 

indevidamente registadas, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 

2 - São dados incorretos ou indevidamente registados os que não se mostrem conformes com o teor da 

comunicação efetuada pelo tribunal. 

 

 

Artigo 220.º - Cancelamento 

1 - A informação constante do registo é cancelada no ficheiro informático ou retirada do ficheiro manual 

decorridos dois anos a contar da data de cessação ou extinção da medida tutelar educativa. 

2 - A informação em registo é cancelada na data em que o respetivo titular completar 21 anos. 

 

 

Artigo 221.º - Violação de normas relativas a ficheiros 

A violação das normas relativas ao ficheiro informatizado do registo de medidas tutelares educativas é punida 

nos termos dos artigos 43.º a 47.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 

 

 

Artigo 222.º - Medidas de segurança do registo 

A Direção-Geral da Administração da Justiça e as entidades mencionadas na alínea d) do artigo 215.º devem 

adotar as medidas de segurança referidas no n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 223.º - Reclamações e recursos 

Compete ao diretor-geral da Administração da Justiça decidir sobre as reclamações respeitantes ao acesso à 

informação constante do registo de medidas tutelares educativas e seu conteúdo, cabendo recurso da decisão 

para as secções de família e menores da instância central do tribunal de comarca, ou para as secções da 

instância local constituídas como secções de família e menores, da área de residência do menor. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 

 

 

Artigo 224.º - Sigilo profissional 

Quem, no exercício das suas funções, tomar conhecimento de dados registados fica obrigado a sigilo 

profissional, nos termos do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 
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TÍTULO VII - Acompanhamento da execução e avaliação da Lei Tutelar Educativa 
Artigo 225.º - Avaliação e monitorização 

1 - Com vista a avaliar a eficácia da Lei Tutelar Educativa nos objetivos a que se propõe, o Ministério da 

Justiça apresenta anualmente à Assembleia da República um relatório que, mediante recolha de informação 

junto dos contextos comunitários e sociofamiliares dos menores que cumpriram medida tutelar educativa de 

internamento em centro educativo e, no respeito pelos consentimentos devidos, designadamente dos referidos 

menores e respetivos representantes legais, permita aferir dos percursos seguidos pelos mesmos após o 

cumprimento daquela medida e, bem assim, da eventual ocorrência de reincidência. 

2 - O relatório referido no número anterior deve, sempre que possível, e com observância de idênticos 

pressupostos, permitir aferir dos percursos seguidos pelos menores que cumpriram medidas tutelares 

educativas não institucionais, designadamente, a medida tutelar de acompanhamento educativo. 

Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 4/2015, de 15 de Janeiro 
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REGIME PENAL APLICÁVEL A JOVENS DELINQUENTES 
Decreto-Lei n.º 401/82, de 23 de Setembro 

 

SUMÁRIO 

Institui o regime aplicável em matéria penal aos jovens com idade compreendida entre os 16 e os 21 anos 

 

1. O presente diploma visa regular uma matéria de largo interesse e importância, correspondendo, igualmente, 

ao imperativo decorrente do artigo 9.º do Código Penal. 

2. Tal interesse e importância não resultam tão-só da ideia de que o jovem imputável é merecedor de um 

tratamento penal especializado, mas vão também ao encontro das mais recentes pesquisas no domínio das 

ciências humanas e da política criminal, como, finalmente, entroncam num pensamento vasto e profundo, no 

qual a capacidade de ressocialização do homem é pressuposto necessário, sobretudo quando este se encontra 

ainda no limiar da sua maturidade. 

3. O direito penal dos jovens imputáveis deve, tanto quanto possível, aproximar-se dos princípios e regras do 

direito reeducador de menores. Neste sentido se consagra, no artigo 5.º, um princípio que, não sendo inovador 

face ao nosso sistema penal, colhe o mais largo consenso doutrinal, assim como se coloca nas zonas mais 

avançadas do tratamento penal de jovens inimputáveis. 

4. O princípio geral imanente em todo o texto legal é o da maior flexibilidade na aplicação das medidas de 

correcção que vem permitir que a um jovem imputável até aos 21 anos possa ser aplicada tão-só uma medida 

correctiva. 

Trata-se, em suma, de instituir um direito mais reeducador do que sancionador, sem esquecer que a reinserção 

social, para ser conseguida, não poderá descurar os interesses fundamentais da comunidade, e de exigir, 

sempre que a pena prevista seja a de prisão, que esta possa ser especialmente atenuada, nos termos gerais, 

se para tanto concorrerem sérias razões no sentido de que, assim, se facilitará aquela reinserção. 

5. A inconveniência dos efeitos estigmatizantes das penas aconselha a que se pense na adopção preferencial 

de medidas correctivas para os delinquentes a que o diploma se destina. 

Tais medidas comportam uma grande amplitude, já que nelas se consagra a possibilidade de o juiz, segundo 

o seu prudente arbítrio, ordenar o cumprimento de uma obrigação de facere ou omittere ao jovem imputável. 

Pode ainda, nesta linha, o juiz, quando assim o julgar conveniente, decidir-se pelo internamento em centros 

de detenção, internamento que, também ele, pode ser extremamente variável, conforme mostra o diploma 

sobre a aplicação das medidas privativas de liberdade. 

Pretende-se, com tudo isto, consagrar um tratamento diferenciado que permita uma adequada individualização 

das reacções da sociedade. 

6. Diga-se que a consagração de toda esta orientação legal, para além de ir na esteira de uma nobre tradição 

do nosso ordenamento penal, não deixa de ser iluminada pelos trabalhos e obras mais recentes desta 

problemática, que encontram importantes apoios nas publicações do Conselho da Europa. 

7. As medidas propostas não afastam a aplicação - como ultima ratio - da pena de prisão aos imputáveis 

maiores de 16 anos, quando isso se torne necessário, para uma adequada e firme defesa da sociedade e 

prevenção da criminalidade, e esse será o caso de a pena aplicada ser a de prisão superior a 2 anos. 

Para além desta pena, deve, todavia, o juiz dispor de um arsenal de medidas de correcção, tratamento e 

prevenção que tornem possível uma luta eficaz contra a marginalidade criminosa juvenil. 

Nestes termos, usando da faculdade conferida pela Lei n.º 24/82, de 23 de Agosto, o Governo decreta, nos 

termos do n.º 2 do artigo 168.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o seguinte: 
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Artigo 1.º - Âmbito de aplicação 

1 - O presente diploma aplica-se a jovens que tenham cometido um facto qualificado como crime. 

2 - É considerado jovem para efeitos deste diploma o agente que, à data da prática do crime, tiver completado 

16 anos sem ter ainda atingido os 21 anos. 

3 - O disposto no presente diploma não é aplicável a jovens penalmente inimputáveis em virtude de anomalia 

psíquica. 

 

 

Artigo 2.º - Aplicação da lei geral 

A lei geral aplicar-se-á em tudo que não for contrariado pelo presente diploma. 

 

 

Artigo 3.º - Dos efeitos das medidas impostas 

A aplicação das medidas previstas nos artigos seguintes não pode implicar a perda de quaisquer direitos civis, 

profissionais ou políticos. 

 

 

Artigo 4.º - Da atenuação especial relativa a jovens 

Se for aplicável pena de prisão, deve o juiz atenuar especialmente a pena nos termos dos artigos 73.º e 74.º 

do Código Penal, quando tiver sérias razões para crer que da atenuação resultem vantagens para a reinserção 

social do jovem condenado. 

 

 

Artigo 5.º - Aplicação subsidiária da legislação relativa a menores 

1 - Sempre que ao caso corresponda pena de prisão inferior a 2 anos pode o juiz, consideradas a 

personalidade e as circunstâncias do facto, aplicar ao jovem com menos de 18 anos, isolada ou 

cumulativamente, as medidas previstas no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 314/78, de 27 de Outubro. 

2 - Quando sejam aplicadas as medidas previstas nas alíneas i) a l) do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 314/78, 

de 27 de Outubro, pode o juiz, a pedido do jovem e ouvida a direcção do respectivo estabelecimento, autorizá-

lo a permanecer nele depois de completar 18 anos, quando daí resultem inequívocas vantagens para a sua 

formação e educação, não podendo essa permanência prolongar-se para além da data em que o interessado 

completar 21 anos. 

 

 

Artigo 6.º - Das medidas de correcção 

1 - Quando das circunstâncias do caso e considerada a personalidade do jovem maior de 18 anos e menor de 

21 anos resulte que a pena de prisão até 2 anos não é necessária nem conveniente à sua reinserção social, 

poderá o juiz impor-lhe medidas de correcção. 

2 - São unicamente medidas de correcção, para os efeitos do número anterior, as seguintes: 

a) Admoestação; 

b) Imposição de determinadas obrigações; 

c) Multa; 

d) Internamento em centros de detenção. 
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Artigo 7.º - Da admoestação 

A admoestação consiste numa solene advertência, que deverá ser efectuada de forma pública, mas com um 

mínimo de resguardo pela esfera social do jovem, tendo em consideração a sua dignidade e os fins da sua 

reinserção social. 

 

 

Artigo 8.º - Da imposição de determinadas obrigações 

1 - As obrigações impostas pelo juiz deverão ter em conta a dignidade e a reinserção social do jovem, devendo 

ainda, tanto quanto possível, ser obrigações cujo cumprimento não se protele demasiado no tempo. 

2 - O não cumprimento culposo de qualquer das obrigações impostas pelo juiz determinará o internamento 

em centros de detenção, pelo tempo que for considerado necessário, dentro dos limites prescritos no artigo 

10.º 

 

 

Artigo 9.º - Da multa 

1 - Na fixação da multa serão aplicáveis os princípios da lei geral, devendo, todavia, tanto quanto possível, 

procurar afectar-se unicamente o património do jovem. 

2 - Sempre que o não pagamento da multa seja motivado por simples e notórias dificuldades económicas do 

jovem, não censuráveis, deverá ser-lhe imposta uma obrigação nos termos do artigo 8.º 

3 - Em caso algum poderá, quando se verifiquem os pressupostos do número anterior, ser ordenado o 

internamento em centros de detenção. 

 

 

Artigo 10.º - Do internamento em centros de detenção 

1 - O internamento em centros de detenção pode ter lugar por um período mínimo de 3 meses e máximo de 6 

meses. 

2 - Findo o período de internamento decretado na sentença, poderá o juiz decidir que se lhe seguirá um 

período de orientação e vigilância em liberdade não excedente a 1 ano. 

3 - O internamento em centros de detenção pode ter lugar em regime de internato ou semi-internato ou ser 

cumprido em regime de detenção de fim-de-semana, consoante for considerado mais conveniente, tendo em 

conta a situação pessoal do jovem. 

4 - Durante o período de orientação e vigilância em liberdade pode o jovem ficar sujeito à obrigação de 

frequentar o centro durante um determinado número de horas por semana, não excedente a 6 horas. 

 

 

Artigo 11.º - Da revogação da medida de internamento em centros de detenção 

1 - A medida de internamento em centros de detenção pode ser revogada pelo juiz, sob proposta do centro, 

caso o jovem se ausente ilegitimamente da instituição, não cumpra, voluntária e repetidamente, os horários e 

regulamentos fixados, assuma com frequência condutas que afectem gravemente a disciplina interna da 

instituição ou não mantenha bom comportamento em sociedade. 

2 - Em caso de revogação da medida, o juiz aplicará a pena correspondente ao crime, podendo descontar, na 

sua duração, o tempo de internamento contínuo que tiver sido efectivamente cumprido. 
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Artigo 12.º - Do internamento em estabelecimento especial para jovens 

A execução das penas de prisão aplicáveis a jovens será feita de acordo com o disposto no artigo 160.º do 

Decreto-Lei n.º 265/79, de 1 de Agosto. 

 

 

Artigo 13.º - Dos centros de detenção 

1 - A localização e funcionamento dos centros de detenção será objecto de diploma especial. 

2 - Enquanto não funcionarem os centros de detenção, o internamento a que se refere o presente diploma 

deve ter lugar em estabelecimentos adequados ou em secções autónomas de outros estabelecimentos. 

 

 

Artigo 14.º - Entrada em vigor 

O presente diploma entrará em vigor simultaneamente com o Código Penal. 

 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 19 de Agosto de 1982. - Diogo Pinto de Freitas do Amaral. 

Promulgado em 10 de Setembro de 1982. 

Publique-se. 

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES. 
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REGULAMENTO GERAL E DISCIPLINAR DOS CENTROS EDUCATIVOS 
Decreto Lei n.º 323-D/2000, de 20 de Dezembro 

 

SUMÁRIO 

Aprova o Regulamento Geral e Disciplinar dos Centros Educativos 

 

O internamento em centro educativo constitui a medida de último recurso destinada a menores cuja 

necessidade educativa, evidenciada na prática de acto qualificado pela lei penal como crime, deva ser satisfeita 

mediante um afastamento temporário do seu meio habitual e com recurso a programas e métodos pedagógicos 

específicos. 

Substancialmente diferentes dos estabelecimentos até agora existentes, sobretudo pela introdução de três 

regimes de execução - aberto, semiaberto e fechado - e pela limitação temporal do internamento, os centros 

educativos são objecto de regulamentação extensa e minuciosa de forma a acautelar o exercício dos direitos, 

liberdades e garantias dos internados e a assegurar a sua vocação eminentemente educativa e 

ressocializadora. 

A importância desta regulamentação foi realçada pelo legislador, ao fazer depender da sua entrada em vigor o 

início da vigência das leis que marcam a reforma do direito de menores: Lei Tutelar Educativa, aprovada pela 

Lei n.º 166/99, de 14 de Setembro, e Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Risco, aprovada pela Lei n.º 

147/99, de 1 de Setembro. 

Optou-se por juntar num só regulamento as matérias relativas à organização, competência e funcionamento 

dos centros educativos e as relativas à regulamentação do regime disciplinar. 

Desta forma acentua-se a vertente educativa da intervenção, caracterizada como um processo faseado e 

progressivo, no qual o regime disciplinar deve funcionar como um instrumento de último recurso para corrigir 

os comportamentos relativamente aos quais as actuações pedagógicas não se revelam suficientes. 

Os menores e jovens internados são designados de educandos, por se entender a expressão mais adequada 

às funções dos centros educativos e à faixa etária que podem abranger, considerando que a execução das 

medidas tutelares pode iniciar-se aos 12 anos e prolongar-se até os jovens completarem 21 anos. 

Os centros educativos organizam-se em unidades residenciais, com lotações e regras de funcionamento 

diferenciadas consoante o regime de execução que os caracteriza. 

É conferida especial ênfase aos programas desenvolvidos em centro educativo, traduzidos no projecto de 

intervenção educativa, conjugando as necessidades gerais de educação e formação próprias da faixa etária 

dos educandos com as necessidades específicas reveladas na prática da infracção e que justificam tratamento 

adequado. 

O grau de abertura ao exterior permitido em cada regime de execução condiciona a organização interna dos 

centros e o sistema de saídas autorizadas, em correlação estreita com a execução do projecto educativo 

pessoal e os progressos atingidos pelo educando. 

De igual modo, as visitas ao educando e as comunicações escritas e telefónicas são regulamentadas com 

algum pormenor, de forma a conciliar o princípio da socialização com preocupações de ordem e de segurança 

inerentes à vivência em internato. 

Preocupações da mesma natureza subjazem às normas que regulam a entrada de pessoas externas ao centro 

e a possibilidade de efectuar inspecções e revistas, bem como as que regulam matérias relacionadas com o 

uso indevido de ferramentas, objectos e substâncias proibidas ou perigosas e com o consumo de tabaco, 

bebidas alcoólicas e drogas. 

As normas relativas ao pecúlio do educando servem objectivos pedagógicos mas também garantísticos, 

privilegiando-se a transparência e a participação do educando na gestão dos seus bens. 
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A reparação pecuniária ou material dos danos causados traduz a ideia da pedagogia da responsabilidade ínsita 

no objectivo da educação para o direito, que caracteriza a intervenção tutelar educativa. 

As normas relativas às medidas de contenção e ao regime disciplinar, pela profundidade com que estas 

matérias são tratadas na Lei Tutelar Educativa, contêm apenas o desenvolvimento necessário à sua correcta 

aplicação. 

Procura-se definir o conteúdo das medidas disciplinares de forma a um melhor entendimento do seu 

significado pelos educandos e consagram-se duas formas de procedimento disciplinar (comum e sumário), 

de acordo com a gravidade das infracções. 

No âmbito do recurso das medidas disciplinares procurou-se conciliar a garantia de efectiva reapreciação da 

decisão com exigências de oportunidade e de celeridade na execução das medidas, prevendo-se um efeito 

suspensivo mitigado, em caso de previsível procedência do recurso apresentado. 

Finalmente, no que concerne à organização e funcionamento dos centros, privilegia-se a especialização 

tendencial do sector técnico-pedagógico, organizado em duas equipas, reforça-se o regime de laboração 

contínua com a exigência de permanência de técnicos superiores e de dirigentes ou coordenadores em fins-

de-semana e feriados e sublinha-se a formação e o modo de desempenho dos profissionais enquanto modelos 

de identificação dos educandos. 

Assim: 

No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pela Lei Tutelar Educativa, aprovada pela Lei n.º 166/99, 

de 14 de Setembro, e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o 

seguinte: 

 

Artigo 1.º 

É aprovado o Regulamento Geral e Disciplinar dos Centros Educativos, anexo ao presente diploma e que dele 

faz parte integrante. 

 

 

Artigo 2.º 

1 - Até à data de entrada em vigor da nova lei orgânica do Instituto de Reinserção Social com base no artigo 

35.º do Decreto-Lei n.º 146/2000, de 18 de Julho, os centros educativos dependem das delegações regionais 

do Instituto, nos termos fixados por despacho do Ministro da Justiça. 

2 - Os cargos de director e subdirector dos centros educativos são equiparados, respectivamente, a director 

de serviços e a chefe de divisão. 

 

 

Artigo 3.º 

1 - É revogada a subsecção III do capítulo III do Decreto-Lei n.º 58/95, de 31 de Março, e as alterações nela 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 552/99, de 15 de Dezembro. 

2 - As referências a colégios de acolhimento, educação e formação existentes noutras disposições dos 

diplomas referidos no número anterior entendem-se feitas a centros educativos. 

 

 

Artigo 4.º 

O presente diploma entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2001. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 23 de Novembro de 2000. - António Manuel de Oliveira 

Guterres - Joaquim Augusto Nunes Pina Moura - António Luís Santos Costa - Alberto de Sousa Martins. 

Promulgado em 18 de Dezembro de 2000. 
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Publique-se. 

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 

Referendado em 18 de Dezembro de 2000. 

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. 

 

 

REGULAMENTO GERAL E DISCIPLINAR DOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

 

CAPÍTULO I - Princípios gerais 
Artigo 1.º - Finalidades da intervenção 

1 - A intervenção em centro educativo visa proporcionar ao educando, por via do afastamento temporário do 

seu meio habitual e da utilização de programas e métodos pedagógicos, a interiorização de valores conformes 

ao direito e a aquisição de recursos que lhe permitam, no futuro, conduzir a sua vida de modo social e 

juridicamente responsável. 

2 - A defesa da ordem e da paz social é igualmente tida em consideração na intervenção em centro educativo. 

 

 

Artigo 2.º -Princípios orientadores 

1 - A intervenção em centro educativo subordina-se ao princípio de que o educando é sujeito de direitos e 

deveres e de que mantém todos os direitos pessoais e sociais cujo exercício não seja incompatível com a 

execução da medida aplicada. 

2 - Os programas e métodos pedagógicos e terapêuticos utilizados em centro educativo subordinam-se ao 

princípio da adequação, considerando a finalidade e a duração do internamento e as necessidades do 

educando, nomeadamente ao nível do seu desenvolvimento pessoal e social e do reforço do seu sentido de 

responsabilidade. 

 

 

Artigo 3.º - Dos educandos 

Para efeitos do presente diploma, consideram-se educandos os menores e jovens internados em centro 

educativo, em cumprimento de decisões judiciais. 

 

 

Artigo 4.º - Direitos e deveres dos educandos 

Os educandos internados em centro educativo gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres previstos nos 

artigos 171.º, 172.º e 174.º a 176.º da Lei Tutelar Educativa. 

 

 

Artigo 5.º - Informação sobre direitos e deveres 

1 - No mais curto espaço de tempo possível após o acolhimento, o centro educativo disponibiliza ao educando 

informação completa e esclarecedora sobre os seus direitos e deveres, incluindo as formas do seu exercício 

e as consequências do incumprimento dos deveres. 

2 - A informação referida no número anterior é igualmente disponibilizada aos pais, representante legal ou 

pessoa que detenha a guarda de facto do educando. 
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Artigo 6.º - Direitos dos pais ou representante legal 

Os pais ou o representante legal tem os direitos previstos no artigo 173.º da Lei Tutelar Educativa. 

 

 

Artigo 7.º - Dever de colaboração dos pais, representante legal ou pessoa que detenha a guarda de facto 

Aos pais, ao representante legal ou pessoa que detenha a guarda de facto incumbe o dever de colaboração 

com o centro educativo, nomeadamente: 

a) Apresentando o educando no centro educativo, na data e hora fixadas pelo tribunal, na sequência da 

aplicação de medida a ser executada em regime aberto ou semiaberto; 

b) Ajudando o educando a compreender e a acatar a decisão judicial que lhe impõe o internamento bem como 

as leis, os regulamentos e as orientações em vigor no centro educativo; 

c) Prestando ao centro educativo as informações que lhe sejam solicitadas, designadamente para efeitos de 

elaboração de relatórios e perícias solicitadas pelo tribunal, bem como para a estruturação do projecto 

educativo pessoal; 

d) Avisando imediatamente o centro das ocorrências relevantes para o processo educativo e para a saúde e 

estabilidade emocional do educando; 

e) Cumprindo as regras do centro educativo relativas a visitas e contactos com o educando; 

f) Colaborando com o centro educativo durante as saídas autorizadas do educando, zelando pelo cumprimento 

das orientações impostas e, sempre que possível e adequado à execução do projecto educativo pessoal, 

acompanhando-o na saída e no regresso, nos dias e horas fixados; 

g) Responsabilizando-se por eventuais danos causados pelo educando quando este esteja à sua guarda 

durante os períodos de saída autorizada; 

h) Colaborando com o centro educativo e as autoridades policiais na recondução do educando quando este 

se encontre em situação de ausência não autorizada. 

 

 

CAPÍTULO II - Os centros educativos 

SECÇÃO I - Natureza, finalidades, competência e criação 
Artigo 8.º - Natureza e finalidades 

1 - Os centros educativos são estabelecimentos integrados na estrutura orgânica do Instituto de Reinserção 

Social. 

2 - Os centros educativos destinam-se exclusivamente, consoante a sua classificação e âmbito: 

a) À execução da medida tutelar de internamento; 

b) À execução da medida cautelar de guarda em centro educativo; 

c) Ao internamento para a realização de perícia sobre a personalidade, quando incumba aos serviços de 

reinserção social; 

d) Ao cumprimento da detenção; 

e) Ao internamento em fins-de-semana. 

3 - Para a execução de internamentos em regime aberto ou semiaberto, o Instituto de Reinserção Social pode, 

através de acordo de cooperação, confiar a gestão de centros educativos a entidades particulares sem fins 

lucrativos. 

4 - Na situação prevista no número anterior, o Instituto de Reinserção Social mantém a responsabilidade pelo 

acompanhamento da execução das medidas, nomeadamente através da afectação de uma equipa técnica. 
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Artigo 9.º - Competência 

Aos centros educativos compete assegurar, mediante o desenvolvimento de métodos e programas adequados, 

a execução de decisões judiciais que apliquem as medidas previstas no n.º 2 do artigo anterior. 

 

 

Artigo 10.º - Criação e classificação 

1 - Os centros educativos são criados por acto legislativo ou regulamentar do Governo. 

2 - Quanto ao regime de execução das medidas de internamento e grau de abertura ao exterior, os centros 

educativos classificam-se em abertos, semiabertos e fechados. 

3 - Os centros educativos, sem prejuízo de regime previsto no número anterior, podem ainda classificar-se 

em especiais, quando se destinem ao desenvolvimento de projectos de intervenção educativa e terapêutica 

especialmente orientados para grupos de educandos com necessidades específicas, nomeadamente no 

domínio da saúde ou decorrentes do tipo de comportamento delinquente. 

4 - Podem coexistir no mesmo centro educativo unidades residenciais diferenciadas em função do regime de 

execução, das medidas ou em função de projectos de intervenção educativa e terapêutica especialmente 

orientados para grupos de educandos com necessidades específicas. 

5 - O acto de criação dos centros educativos especifica, para cada centro educativo, o número e o tipo de 

unidades residenciais que o compõem, bem como a respectiva lotação. 

 

 

Artigo 11.º - Lotação 

1 - A lotação das unidades residenciais depende, para além das condições físicas e dos meios humanos 

disponíveis, do regime de execução a que se destina. 

2 - Para cada unidade residencial são fixadas as seguintes lotações máximas: 

a) Unidades de regime aberto - 14 lugares; 

b) Unidades de regime semiaberto - 12 lugares; 

c) Unidades de regime fechado - 10 lugares; 

d) Unidades especiais - 10 lugares. 

 

 

SECÇÃO II - Regimes de execução 
Artigo 12.º - Diferenciação e faseamento 

1 - Os regimes de execução do internamento são fixados pelo tribunal e diferenciam-se pelo grau de limitação 

da liberdade e da autonomia dos educandos, designadamente na relação com o meio exterior. 

2 - Em cada regime de execução, a intervenção desenvolve-se por fases progressivas, as quais são definidas 

no projecto de intervenção educativa de cada centro e possibilitam ao educando, de acordo com o grau de 

cumprimento do seu projecto educativo pessoal, adquirir maior liberdade e autonomia. 

3 - O incumprimento dos objectivos subjacentes a uma determinada fase pode determinar a regressão do 

educando dentro do mesmo regime, ou, sendo caso disso, a proposta ao tribunal com vista à revisão da 

medida. 

 

 

Artigo 13.º - Regime aberto 

1 - Nos centros educativos ou unidades residenciais de regime aberto os educandos residem e são educados 

no estabelecimento mas frequentam no exterior, preferencialmente, as actividades escolares, educativas ou de 

formação, laborais, desportivas e de tempos livres previstas no seu projecto educativo pessoal. 
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2 - As possibilidades de frequência de actividades no exterior dependem das efectivas oportunidades 

existentes no meio social, considerando as necessidades educativas específicas do educando, a fase do seu 

projecto educativo pessoal e o grau de responsabilização que consegue assumir. 

3 - As saídas sem acompanhamento, para frequência de actividades no exterior, bem como para passar férias 

ou fins-de-semana com os pais, representante legal, pessoa que tenha a sua guarda de facto ou outras pessoas 

idóneas, são autorizadas de forma gradual, de acordo com a evolução do projecto educativo pessoal do 

educando, podendo-lhe ser fixadas obrigações a cumprir durante o período de saída. 

 

 

Artigo 14.º - Regime semiaberto 

1 - Nos centros educativos ou unidades residenciais de regime semiaberto os educandos residem, são 

educados e frequentam actividades educativas e de tempos livres no estabelecimento, mas podem ser 

autorizados a frequentar no exterior actividades escolares, educativas ou de formação, laborais ou desportivas, 

na medida do que se revele necessário para a execução inicial ou faseada do seu projecto educativo pessoal. 

2 - As saídas para frequência de actividades no exterior são normalmente acompanhadas por pessoal de 

intervenção educativa e estão condicionadas à avaliação contínua e rigorosa do grau de adesão do educando 

ao seu projecto educativo pessoal e ao cumprimento das normas e orientações que lhe são fixadas, 

considerando a duração e as finalidades específicas da medida aplicada. 

3 - Registando-se uma evolução favorável do seu projecto educativo pessoal, os educandos podem ser 

autorizados a passar períodos de férias com os pais, representante legal, pessoa que tenha a sua guarda de 

facto ou outras pessoas idóneas, podendo-lhes ser fixadas obrigações a cumprir nesses períodos. 

 

 

Artigo 15.º - Regime fechado 

1 - Nos centros educativos ou unidades residenciais de regime fechado os educandos residem, são educados 

e frequentam actividades formativas e de tempos livres exclusivamente dentro do estabelecimento. 

2 - Com vista à minimização dos efeitos decorrentes do regime fechado, o centro educativo deve proporcionar 

ao educando diferentes opções de actividades formativas, desportivas e de tempos livres, fazendo intervir, 

sempre que possível, elementos da comunidade na animação dessas actividades. 

3 - O apoio psicológico e terapêutico individualizado deve ser intensificado neste regime, por forma a ajudar 

os educandos a ultrapassar as dificuldades pessoais e sociais que apresentam, nomeadamente as que 

motivaram a aplicação do regime fechado. 

4 - As saídas são estritamente limitadas ao cumprimento de obrigações judiciais, satisfação de necessidades 

de saúde ou outros motivos igualmente ponderosos e excepcionais, são sempre acompanhadas por 

funcionários do centro, limitadas ao tempo mínimo indispensável e precedidas de autorização escrita do 

director do centro. 

5 - Em fase avançada de execução do projecto educativo pessoal e verificando-se condições que permitam 

experimentar uma flexibilização do regime com vista a avaliar da possibilidade de revisão da medida, podem 

os educandos ser autorizados pelo tribunal a sair, sem acompanhamento, por períodos limitados, mediante 

proposta fundamentada do director do centro. 

 

 

Artigo 16.º - Centros ou unidades especiais 

1 - Os centros educativos ou unidades residenciais especiais caracterizam-se pelo desenvolvimento de 

projectos de intervenção educativa e terapêutica especialmente orientados para grupos de educandos com 
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necessidades específicas, nomeadamente no domínio da saúde ou decorrentes do tipo de comportamento 

delinquente. 

2 - A integração do educando num centro ou unidade especial é sempre autorizada pelo tribunal, mediante 

proposta fundamentada dos serviços de reinserção social, a qual é acompanhada de um plano específico de 

intervenção, com indicação dos objectivos a atingir, da duração e fases do plano e das modificações que o 

mesmo implica relativamente ao regime de internamento que foi aplicado ao educando. 

3 - O período de internamento em unidade especial não pode determinar restrições à liberdade e autonomia 

do educando superiores às correspondentes ao regime de execução da medida aplicada, nem ter lugar por 

período que exceda a duração da medida aplicada, podendo consistir numa fase da respectiva execução. 

4 - Em situação de crise que exija urgente intervenção terapêutica especializada, podem os serviços de 

reinserção social transferir provisoriamente o educando para centro ou unidade especial adequada, solicitando 

ao tribunal a ratificação da decisão no prazo máximo de quarenta e oito horas. 

 

 

SECÇÃO III - Organização da intervenção educativa 

SUBSECÇÃO I - Instrumentos fundamentais da intervenção 
Artigo 17.º - Projecto de intervenção educativa 

1 - A actividade de cada centro, em função da sua classificação, das unidades residenciais de que dispõe e 

dos programas e métodos pedagógicos que adopta, concretiza-se no projecto de intervenção educativa do 

centro. 

2 - O projecto de intervenção educativa especifica, sempre que possível, a programação faseada da 

intervenção, diferenciando os objectivos a realizar em cada fase e o respectivo sistema de reforços positivos 

e negativos, dentro dos limites fixados pela lei e pelo presente Regulamento e de harmonia com o regulamento 

interno. 

 

 

Artigo 18.º - Regulamento interno 

1 - Com vista a garantir a convivência tranquila e ordenada e a assegurar a realização do projecto de 

intervenção educativa e dos programas de actividades, é obrigatória a existência em cada centro educativo de 

um regulamento interno que estabeleça dentro dos limites da lei e do presente Regulamento as normas do 

funcionamento do centro. 

2 - Constituem matérias a consagrar no regulamento interno, nomeadamente, as seguintes: 

a) Horários e regimes de funcionamento interno; 

b) Regras para o acolhimento dos educandos, fornecimento de roupas, calçado e artigos de higiene pessoal, 

bem como guarda e entrega de objectos e valores pessoais; 

c) Regras de contacto dos educandos com o director; 

d) Regras de atribuição de prémios a educandos; 

e) Normas de higiene e segurança; 

f) Espaços de utilização comum e espaços reservados; 

g) Regime de entradas, saídas e visitas ao centro; 

h) Atribuições dos diferentes sectores do centro e formas de articulação intersectorial; 

i) Ligação com a comunidade exterior; 

j) Objectos pessoais cuja posse é autorizada, e em que circunstâncias. 

3 - Coexistindo no mesmo centro educativo unidades residenciais diferenciadas, o regulamento interno 

distingue as normas de funcionamento gerais das aplicáveis a cada unidade. 
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Artigo 19.º - Força vinculativa 

1 - O projecto de intervenção educativa e o regulamento interno de cada centro, após aprovação pelo 

presidente do Instituto de Reinserção Social, vinculam os educandos e todos os profissionais que, a qualquer 

título, desempenhem funções no centro educativo, bem como as pessoas externas que o visitam. 

2 - Compete ao director do centro diligenciar pela divulgação interna do projecto de intervenção educativa e 

do regulamento interno e zelar pelo seu integral cumprimento. 

 

 

Artigo 20.º - Orientações pedagógicas gerais 

Com vista à realização uniforme dos princípios fixados na lei e no presente Regulamento, os serviços de 

reinserção social difundem regularmente orientações pedagógicas gerais aplicáveis a todos os centros 

educativos. 

 

 

Artigo 21.º - Projecto educativo pessoal 

1 - A execução da medida tutelar de internamento é estruturada e desenvolvida com base no projecto educativo 

pessoal do educando, nos termos do artigo 164.º da Lei Tutelar Educativa e do presente Regulamento. 

2 - A participação do educando na preparação e avaliação do seu projecto educativo pessoal deve ser 

incentivada de forma a favorecer o seu empenhamento na execução do mesmo. 

3 - Os pais, o representante legal ou a pessoa que detenha a guarda de facto do educando devem ser ouvidos 

relativamente à preparação, modificação e execução do projecto educativo pessoal, nomeadamente quanto às 

actividades formativas que o educando deve frequentar e às condições de saída e de concessão de licenças 

de fim-de-semana e de férias, sendo-lhes dada cópia do projecto educativo pessoal e das suas alterações. 

 

 

Artigo 22.º - Execução de outros internamentos 

A execução dos internamentos previstos nas alíneas b) a e) do artigo 145.º da Lei Tutelar Educativa é, sempre 

que possível, estruturada e desenvolvida com base num plano de intervenção orientado para a aquisição de 

competências sociais e para a satisfação das necessidades físicas e psíquicas do educando, considerando a 

duração e as finalidades do internamento. 

 

 

SUBSECÇÃO II - Instrumentos auxiliares da intervenção 
Artigo 23.º - Modelos de suporte da intervenção técnica 

Com o objectivo de garantir a qualidade e a uniformização da intervenção técnica, facilitando igualmente as 

tarefas de registo e de tratamento da informação, os serviços de reinserção social podem adoptar modelos 

normalizados, acompanhados de orientações técnicas, nomeadamente para as seguintes finalidades: 

a) Informação sobre a data de acolhimento do educando e sobre o início de execução da medida; 

b) Ficha de acolhimento; 

c) Relatório social com avaliação psicológica; 

d) Perícia sobre a personalidade; 

e) Informação sobre a medida cautelar de guarda; 

f) Projecto educativo pessoal; 

g) Relatório de execução da medida de internamento; 

h) Transferência de centro educativo; 

i) Proposta de autorização de saída; 
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j) Participação de ausência não autorizada; 

l) Participação de alterações à situação do educando; 

m) Participação de ocorrências; 

n) Informação sobre a data prevista para a cessação do internamento; 

o) Participação da cessação do internamento; 

p) Identificação e autorização de visitas; 

q) Livro de registo de visitas; 

r) Diário de unidade; 

s) Atribuição de dinheiro de bolso e gestão do pecúlio; 

t) Participação de infracção disciplinar; 

u) Registo de medidas disciplinares; 

v) Informação sobre a aplicação de isolamento cautelar e sobre a aplicação de medidas disciplinares. 

 

 

Artigo 24.º - Dossier individual 

1 - As decisões judiciais e os documentos técnicos elaborados integram o dossier individual do educando, o 

qual deve estar permanentemente actualizado e organizado. 

2 - O dossier individual é único para cada educando e acompanha-o em caso de transferência ou mudança de 

centro educativo, devendo neste caso conter uma informação síntese da evolução do seu processo educativo 

e da situação judicial. 

3 - Exceptuam-se as situações de educandos que estejam a cumprir, simultaneamente, medida tutelar 

educativa e medida penal, caso em que terão dossiers distintos, embora apensados enquanto durar a 

intervenção tutelar educativa. 

4 - O acesso ao dossier individual é reservado às entidades e pessoas previstas na lei, podendo o juiz, nos 

casos em que esteja em causa a intimidade do educando ou de outras pessoas, restringir o direito de acesso. 

5 - Os dossiers relativos à intervenção tutelar educativa são obrigatoriamente destruídos decorridos cinco 

anos sobre a data em que os jovens a quem respeitarem completarem 21 anos. 

 

 

SUBSECÇÃO III - Programas educativos e terapêuticos 
Artigo 25.º - Finalidades e estrutura de programas 

1 - Cada centro educativo, de acordo com a sua classificação, finalidades específicas e projecto de intervenção 

educativa, desenvolve um conjunto diversificado de programas educativos e terapêuticos organizados em 

função das necessidades dos educandos, visando a ajuda e a orientação sócio-educativa individualizada bem 

como a aquisição de recursos facilitadores da sua inserção na vida em comunidade. 

2 - Entre outros, são desenvolvidos em centro educativo os seguintes programas: 

a) De formação escolar; 

b) De orientação vocacional e de formação profissional; 

c) De animação sócio-cultural e desportivos; 

d) De educação para a saúde e terapêuticos; 

e) De satisfação de necessidades educativas específicas associadas ao comportamento delinquente. 

3 - A avaliação dos programas em desenvolvimento em cada centro educativo é efectuada com regularidade 

pelo respectivo conselho pedagógico e pelos competentes departamentos dos serviços de reinserção social, 

tendo em vista decidir pela sua manutenção, revisão ou substituição, de acordo com critérios de eficiência e 

de eficácia. 
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Artigo 26.º - Actividades formativas obrigatórias 

1 - No âmbito dos programas educativos e terapêuticos desenvolvidos em centro educativo, cada educando 

tem diariamente um conjunto de actividades formativas obrigatórias, de acordo com o seu projecto educativo 

pessoal e as orientações do técnico responsável pelo seu acompanhamento. 

2 - A integração nos programas, bem como a organização das actividades formativas obrigatórias, deve ter 

em conta a idade, as características do educando, o regime e a finalidade do internamento, bem como a 

salvaguarda de períodos de descanso e de refeições. 

3 - O período de descanso nocturno tem a duração mínima de oito horas seguidas. 

4 - Durante as actividades formativas obrigatórias, o educando deve ter, pelo menos, dois períodos de recreio, 

tendo cada um deles duração não inferior a meia hora nem superior a uma hora. 

 

 

Artigo 27.º - Programa de formação escolar 

1 - O programa de formação escolar visa, de acordo com as regras estabelecidas com o Ministério da 

Educação, dotar o educando de competências escolares básicas que lhe permitam o prosseguimento de 

estudos ou a inserção na vida activa. 

2 - O programa deve ajustar-se, sempre que possível, às necessidades educativas e culturais dos educandos, 

privilegiando a flexibilidade curricular e a articulação com os programas de orientação vocacional e de 

formação profissional. 

3 - Para os educandos que cumpram internamentos de duração não superior a seis meses a frequência do 

programa normal de formação escolar pode ser substituída por actividades em sala de estudo com 

acompanhamento individualizado, em articulação com outras actividades que melhor se ajustem à duração da 

intervenção e às suas necessidades educativas e de inserção social. 

4 - O Ministério da Educação estabelece regras específicas para a formação escolar em centro educativo, 

nomeadamente no âmbito da organização dos currículos escolares, da organização de turmas e da afectação 

e formação de professores. 

 

 

Artigo 28.º - Programas de animação sócio-cultural e desportivos 

1 - Os programas de animação sócio-cultural e os programas desportivos constituem um complemento 

obrigatório dos programas de formação escolar, de orientação vocacional ou de formação profissional, 

privilegiando áreas diversificadas e atractivas para os educandos, que estimulem a sua criatividade e o 

desenvolvimento das suas aptidões. 

2 - Sempre que possível, ao educando deve ser permitida a opção pelos programas de animação sócio-cultural 

e desportivos que melhor correspondam aos seus interesses, sendo obrigatória a frequência de, pelo menos, 

duas actividades semanais regulares num mínimo de cinco horas, no seu conjunto. 

3 - Sempre que possível, os centros educativos devem envolver instituições e voluntários da comunidade na 

organização e desenvolvimento dos programas de animação sócio-cultural e desportivos, bem como 

possibilitar a participação de outros jovens nesses programas. 

 

 

Artigo 29.º - Programas de orientação vocacional e de formação profissional 

1 - Com vista à preparação dos educandos para a vida activa, os centros educativos desenvolvem programas 

de orientação vocacional e de formação profissional que lhes permitam suscitar ou desenvolver opções 

vocacionais, adquirir hábitos básicos de trabalho, desenvolver aptidões e competências e obter qualificação 

em áreas profissionais. 
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2 - A selecção dos programas deve ter em consideração as áreas de interesse mais relevantes manifestadas 

pelos educandos, conjugadas com as necessidades e oportunidades do mercado de trabalho. 

3 - Cada centro deve facultar ao educando a possibilidade de escolha da área de formação profissional que 

pretende frequentar, através da organização no centro de, pelo menos, dois programas diferentes ou, sendo 

possível, da frequência de programas no exterior. 

4 - Cada centro deve dispor de um atelier polivalente que possibilite ao educando o contacto com diferentes 

materiais e actividades, tendo em vista, nomeadamente, o desenvolvimento de programas ou actividades de 

orientação vocacional. 

5 - De entre o leque de escolhas possível, e de acordo com o seu projecto educativo pessoal, o educando é 

obrigado a frequentar actividades de orientação vocacional ou de formação profissional de duração não 

inferior a quinze ou trinta horas semanais, consoante frequente, ou não, o programa de formação escolar. 

6 - Podem ser dispensados da frequência das actividades previstas no número anterior os educandos: 

a) Com idade inferior a 14 anos; 

b) Cuja saúde não lhes permita a frequência das actividades formativas; 

c) Com idade superior a 16 anos que sejam autorizados a trabalhar no exterior. 

7 - Para os educandos que cumpram internamentos de duração não superior a seis meses, a frequência de 

programas de formação profissional pode igualmente ser substituída por actividades ocupacionais e de 

orientação profissional que melhor se ajustem à finalidade e duração da intervenção e às suas necessidades 

formativas e de inserção social, em articulação com a formação escolar, nos termos previstos no n.º 3 do 

artigo 27.º do presente Regulamento. 

8 - O Ministério do Trabalho e da Solidariedade, directamente ou através do Centro Protocolar de Formação 

Profissional para o Sector da Justiça, estabelece regras específicas para os programas de orientação 

vocacional e de formação profissional em centro educativo, nomeadamente no âmbito da organização dos 

cursos, da flexibilização dos requisitos de acesso aos mesmos e da afectação e formação de formadores. 

 

 

Artigo 30.º - Programas de educação para a saúde 

1 - Os programas de educação para a saúde visam a sensibilização e a educação dos educandos para a 

importância de uma vida saudável, dotando-os de conhecimentos essenciais, nomeadamente nos domínios 

da higiene pessoal, dos estilos de vida, da educação sexual e da prevenção de riscos para a saúde. 

2 - Os programas visam igualmente o acompanhamento clínico dos educandos, na perspectiva da prevenção 

e do tratamento de doenças físicas ou psíquicas. 

3 - Sempre que possível e adequado, os centros devem desenvolver programas dirigidos à prevenção de 

comportamentos aditivos, de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez na adolescência. 

 

 

Artigo 31.º - Programas terapêuticos 

1 - Nos centros educativos são desenvolvidos programas terapêuticos que visam, designadamente, ajudar os 

educandos a superar os problemas emocionais vividos no seu processo de desenvolvimento, em especial os 

relacionados com a adopção de comportamentos socialmente desajustados. 

2 - Nos centros ou unidades especiais são desenvolvidos programas terapêuticos que visam, nomeadamente, 

o tratamento de educandos com distúrbios de personalidade ou com comportamentos aditivos graves para os 

quais as intervenções terapêuticas desenvolvidas nos restantes centros não se revelem adequadas ou 

suficientes. 
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3 - A integração de educandos nos programas referidos no número anterior depende sempre de parecer 

favorável do responsável clínico do centro ou unidade especial e de autorização do tribunal, nos termos 

previstos nos n.os 2 e 4 do artigo 16.º do presente Regulamento. 

 

 

Artigo 32.º - Programas de satisfação de necessidades educativas específicas associadas ao comportamento 

delinquente 

Os programas de satisfação de necessidades educativas específicas associadas ao comportamento 

delinquente visam ajudar os educandos a adoptar comportamentos socialmente integrados, através de uma 

acção educativa específica e do treino de competências pessoais e sociais. 

Na estruturação dos programas referidos no número anterior devem incluir-se matérias relacionadas com a 

consideração dos interesses das vítimas e com o reconhecimento dos valores protegidos pelo direito penal. 

 

 

SUBSECÇÃO IV - Prémios 
Artigo 33.º - Requisitos de atribuição 

1 - O centro educativo, nos termos previstos no respectivo regulamento interno, pode atribuir prémios a 

educando em execução de medida de internamento ou em cumprimento de outros internamentos, pela 

evolução positiva no seu processo educativo, pelo empenho demonstrado no cumprimento das actividades 

previstas no projecto educativo pessoal, bem como pelo seu sentido de responsabilidade e bom 

comportamento individual ou em grupo. 

2 - Os critérios de atribuição de prémios devem ser claros e objectivos e conjugar-se com o sistema 

progressivo e faseado da intervenção educativa, não se confundindo com as etapas da evolução normal do 

educando, de acordo com o previsto no seu projecto educativo pessoal. 

3 - A atribuição dos prémios deve revestir-se da solenidade e do formalismo necessários e adequados a 

constituir um reforço positivo especial aos educandos, através do reconhecimento geral dos méritos 

revelados. 

 

 

Artigo 34.º - Critérios de escolha de prémios 

1 - A escolha de prémios tem como princípio orientador o estímulo que os mesmos podem efectivamente 

representar para os educandos, considerando as suas preferências e aspirações, tanto em aspectos 

pedagógicos e lúdicos como em objectos pessoais de especial significado. 

2 - Os prémios traduzem-se em bens ou vantagens que o centro educativo pode efectivamente atribuir e que 

o educando não poderia obter por outro meio legítimo nas circunstâncias em que decorre o seu internamento. 

3 - Em caso algum os prémios podem pôr em causa a decisão judicial que aplicou a medida. 

 

 

SECÇÃO IV - Afectação, transferência e cessação do internamento 
Artigo 35.º - Afectação e apresentação 

1 - Compete aos serviços de reinserção social, mediante solicitação do tribunal, definir o centro educativo 

adequado para a execução da medida aplicada, nos termos previstos nos artigos 149.º, 150.º e 152.º da Lei 

Tutelar Educativa. 

2 - A apresentação do educando no centro educativo para execução da medida de internamento ou de outros 

internamentos efectua-se nos termos previstos nos artigos 151.º e 153.º da Lei Tutelar Educativa, devendo, 

em qualquer caso, ser acompanhada de notificação judicial ou de mandado de condução que inequivocamente 
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determine a afectação do educando àquele centro em concreto, bem como as finalidades, o regime e a duração 

do internamento. 

3 - A apresentação referida no número anterior efectua-se nos dias úteis durante o período diurno, salvo 

quando se tratar de internamento para os fins previstos nas alíneas b) a e) do artigo 145.º da Lei Tutelar 

Educativa e as circunstâncias do caso não permitam o cumprimento daquele horário. 

4 - Na situação prevista na parte final do número anterior, a apresentação é sempre precedida de comunicação 

ao centro educativo, pelo tribunal ou pela entidade policial competente. 

5 - A cativação de lugar em centro educativo só se mantém por 30 dias contados a partir da data de admissão 

indicada ao tribunal pelos serviços de reinserção social. 

6 - Se o educando não der entrada no centro educativo no prazo referido no número anterior, o tribunal é 

informado do facto pelos serviços de reinserção social, que solicitam confirmação da necessidade de reserva 

do lugar e, em caso afirmativo, designam outro centro educativo se a reserva inicial não se puder manter. 

 

 

Artigo 36.º - Transferências 

1 - A transferência para centro educativo de regime diferente só pode ser decidida pelo tribunal, em processo 

de revisão da medida, nos termos dos artigos 136.º, 137.º e 139.º da Lei Tutelar Educativa. 

2 - A transferência para centro educativo do mesmo regime, inclusivamente para centro educativo especial, é 

admitida: 

a) Quando ofereça vantagens significativas para o educando, nomeadamente para a sua formação escolar ou 

profissional; 

b) Quando o educando se revele de forma grave e persistente inadaptado ao regime do centro ou da unidade 

em que se encontra internado. 

3 - Quando se verifiquem as circunstâncias previstas no número anterior, os serviços de reinserção social 

apresentam ao tribunal proposta fundamentada de transferência, indicando o centro ou unidade para onde o 

educando pode ser transferido. 

4 - Quando se verifique risco iminente de fuga ou quando a permanência do educando no centro ou unidade 

residencial onde foi colocado ponha em risco a sua vida ou integridade física, ou a vida e integridade física 

de outras pessoas, pode a transferência ter lugar por decisão dos serviços de reinserção social, sujeita a 

homologação judicial. 

5 - As transferências são efectivadas pelos serviços de reinserção social e, salvo nos casos previstos no n.º 

4, comunicadas previamente ao educando, aos pais, representante legal ou pessoa que detenha a guarda de 

facto. 

6 - No caso previsto no n.º 4, a transferência é comunicada de imediato ao tribunal e aos pais, representante 

legal ou pessoa que detenha a guarda de facto do educando. 

7 - Quando se verifique fundado receio de fuga do educando ou de grave perturbação da ordem pública por 

ocasião da transferência, podem os serviços de reinserção social solicitar o apoio das autoridades policiais, 

respeitando-se o disposto no artigo 48.º da Lei Tutelar Educativa. 

 

 

Artigo 37.º - Cessação do internamento 

1 - A cessação do internamento rege-se pelo disposto no artigo 158.º da Lei Tutelar Educativa. 

2 - Na preparação da saída do educando por cessação do internamento, o centro educativo deve envolver os 

pais, representante legal ou pessoa que detenha a sua guarda, bem como, quando necessário e no respeito 

pelos seus direitos à preservação da dignidade e da intimidade e à reserva perante terceiros da situação de 

internamento, os serviços da comunidade que possam contribuir para a sua inserção na vida em comunidade. 
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3 - Quando os pais, representante legal ou pessoa que detenha a guarda de facto de educando menor adoptem 

para com ele, durante o período de internamento, comportamentos que ponham em perigo a sua segurança, 

saúde, formação, educação ou desenvolvimento, ou não se oponham eficazmente a comportamentos dessa 

natureza provindos de terceiros ou do próprio menor, ou quando o educando menor careça de iniciativas 

processuais no âmbito do exercício ou suprimento do poder paternal, o centro educativo informa do facto, 

consoante o caso, a comissão de protecção ou o Ministério Público. 

4 - Se a cessação da medida de internamento ocorrer em sábado, domingo ou feriado, pode a mesma ter lugar 

no dia útil imediatamente anterior, mediante autorização do tribunal. 

5 - Se o feriado nacional for o 25 de Dezembro, o tribunal pode autorizar que a cessação ocorra no dia 23. 

6 - Quando razões prementes de reinserção social o justificarem, pode a cessação da medida de internamento 

ser antecipada dois dias, mediante autorização do tribunal. 

 

 

SECÇÃO V - Relações com a comunidade exterior 
Artigo 38.º - Socialização 

1 - A vida nos centros educativos deve, tanto quanto possível, ter por referência a vida social comum e 

minimizar os efeitos negativos que o internamento possa implicar para o educando e seus familiares, 

favorecendo os vínculos sociais, o contacto com familiares e amigos e a colaboração e participação das 

entidades públicas ou particulares no processo educativo e de reinserção social. 

2 - As autorizações de que o educando pode beneficiar para manutenção de contactos benéficos com o exterior 

dependem do tipo e do regime de internamento da fase em que se encontra a execução do seu projecto 

educativo pessoal, assim como do sentido de responsabilidade que demonstra possuir. 

 

 

Artigo 39.º - Visitas 

1 - As visitas dos pais, representante legal ou pessoa que detenha a guarda do educando, bem como de outras 

pessoas idóneas, são autorizadas pelo director do centro, salvo se estiverem expressamente proibidas pelo 

tribunal ou se o educando a elas se opuser com fundamento atendível. 

2 - O regulamento interno de cada centro educativo estabelece os dias da semana e o horário em que são 

realizadas as visitas, acautelando sempre a sua compatibilidade com as actividades formativas e desfasando 

os horários de visita quando existam unidades diferenciadas pelo regime de execução. 

3 - As visitas são autorizadas, no mínimo, uma vez por semana, e por tempo não inferior a duas horas por 

semana, podendo este tempo ser utilizado numa só visita ou em mais de uma, consoante o regulamento e as 

conveniências dos visitantes e do educando. 

4 - Com a periodicidade fixada no Regulamento, nunca inferior a bimestral, e nas condições naquele 

estabelecidas, o educando pode usufruir de visita especial, de duração superior ou com um maior número de 

visitantes do que as visitas normais. 

5 - Por cada visitante é preenchida, antes ou no momento da primeira visita, uma ficha que contém a sua 

identificação, o grau de parentesco ou a relação que detém com o educando, o endereço e o número de 

telefone de contacto. 

6 - As visitas são solicitadas ao director com, pelo menos, vinte e quatro horas de antecedência, salvo em 

circunstâncias excepcionais, devidamente justificadas, em que podem ser solicitadas a todo o tempo. 

7 - Aos pais, representante legal, pessoa que detenha a guarda de facto, outros familiares próximos ou pessoas 

idóneas significativas para o educando pode ser concedida pelo director uma autorização genérica de visita, 

dentro dos horários e tempo de visita estabelecidos no regulamento. 
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8 - As visitas são registadas em livro próprio que contém a identificação do visitante e do visitado, o dia da 

visita e as horas de início e termo da mesma. 

9 - A duração de cada período de visita não deverá exceder uma hora, podendo, em casos excepcionais, 

prolongar-se até ao limite máximo de duas horas. 

10 - Cada visitante só pode visitar um educando de cada vez, salvo se no centro residirem irmãos e o visitante 

for parente até ao 2.º grau da linha recta ou da linha colateral, ou noutras circunstâncias especiais, 

devidamente autorizadas. 

11 - O número máximo de visitantes por educando é de três em simultâneo, salvo nas visitas especiais 

previstas no n.º 4 ou noutras circunstâncias excepcionais, devidamente autorizadas. 

12 - Nenhum visitante pode entregar ou receber do educando qualquer artigo sem autorização prévia do 

centro. 

13 - Pode ser recusada a visita quando houver fundadas suspeitas de que o visitante se encontra sob influência 

de álcool ou de drogas ou quando se encontrar visivelmente perturbado. 

14 - As visitas podem ainda ser recusadas ou suspensas quando sejam consideradas prejudiciais para o 

processo educativo do educando ou quando os visitantes se recusem a cumprir as regras em vigor no centro. 

15 - Se a recusa ou suspensão de visita incidir sobre pessoas que detêm direito legal de visita ao educando, 

o centro informa de imediato o tribunal, com indicação das razões da recusa ou da suspensão. 

16 - As visitas decorrerão em sala ou, quando possível, em local ao ar livre que disponha das condições de 

conforto e privacidade adequadas. 

17 - Por razões de segurança devidamente justificadas, o pessoal do centro devidamente habilitado para o 

efeito pode proceder à revista dos educandos após a realização da visita. 

 

 

Artigo 40.º - Saídas 

1 - Compete ao director, mediante proposta fundamentada do técnico responsável pelo acompanhamento e 

parecer favorável do coordenador da equipa técnica, autorizar que os educandos em regime aberto ou 

semiaberto não sejam acompanhados nas suas saídas para efeito de frequência de actividades no exterior, 

bem como conceder-lhes outras autorizações de saída, com ou sem acompanhamento. 

2 - O acompanhamento, quando deva ter lugar, pode ser feito por funcionário do centro ou por pessoa idónea, 

sobretudo familiar do menor, tomando-se sempre as precauções necessárias a que a situação de 

internamento, seja estritamente reservada perante terceiros, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 171.º 

da Lei Tutelar Educativa. 

3 - A concessão de licenças de saída e a autorização de não acompanhamento tem lugar de forma progressiva, 

tendo em conta o regime e o tipo de internamento, os progressos atingidos na execução do projecto educativo 

pessoal e a avaliação de anteriores saídas. 

4 - Nos casos em que os critérios estabelecidos no número anterior justifiquem a concessão de licença de 

fim-de-semana ou de férias, mas os pais, representante legal ou pessoa encarregada da guarda do educando 

adoptem atitudes claramente prejudiciais às finalidades da medida, ou quando a presença do educando no 

meio possa pôr em causa a ordem e a paz social, deve o centro tomar as medidas adequadas para que o 

educando passe o tempo de licença junto de outras pessoas ou conceder-lhe um regime privilegiado de 

visitas. 

5 - Quando, na situação descrita no n.º 4, se trate de educando menor e os pais ou representante legal se 

oponham a que usufrua as licenças junto de outras pessoas, o centro comunica o facto ao tribunal, que decide. 

6 - A decisão de concessão da licença de saída é reduzida a escrito, contendo, para além da identificação do 

educando, a duração da licença, com indicação dos dias e horas de início e termo, as obrigações específicas 



LEGISLAÇÃO FUNDAMENTAL DE DIREITO PENAL | Para criminólogos e juristas | Volume II 

286 

a que o educando está sujeito durante esse período, o local de gozo da licença e a identificação do responsável 

pelo enquadramento do educando durante o período da licença. 

7 - Sem prejuízo do disposto nos n.os 2 e 3 do presente artigo, a frequência e a duração das licenças de saída 

obedecem ao princípio da progressividade. 

8 - As licenças de saída para férias não podem ultrapassar 15 dias consecutivos, salvo em situações 

excepcionais, devidamente fundamentadas e mediante autorização prévia do tribunal. 

9 - O director do centro educativo pode antecipar o termo da licença de saída, fazendo regressar o educando 

ao centro, sempre que se verifique ou haja fundadas suspeitas de que o mesmo não está a cumprir as 

obrigações que lhe foram fixadas, ou por outras razões igualmente justificadas. 

10 - Na situação prevista no número anterior, se o educando não regressar ao centro no prazo fixado pelo 

director, considera-se a partir desse momento em ausência não autorizada, com efeitos previstos no artigo 

48.º do presente Regulamento. 

 

 

Artigo 41.º - Saídas do território nacional 

As saídas para fora do território nacional são autorizadas pelo tribunal, mediante proposta fundamentada do 

director do centro educativo e, sempre que possível, declaração de concordância dos detentores do poder 

paternal. 

 

 

Artigo 42.º - Registo e avaliação das saídas 

1 - A data e a hora de saída e de regresso do educando autorizado a sair são sempre registadas no diário de 

unidade, devendo igualmente registar-se as observações que se revelem oportunas para a respectiva 

avaliação. 

2 - A avaliação das saídas autorizadas é realizada, sempre que possível, nas vinte e quatro horas seguintes ao 

regresso do educando pelo técnico responsável pelo seu acompanhamento e devidamente registada no 

dossier individual. 

 

 

Artigo 43.º - Correspondência 

1 - Os educandos devem ser incentivados a manter correspondência com familiares e amigos, por forma a 

reforçar os vínculos afectivos e sociais e a favorecer o desenvolvimento das suas capacidades de 

comunicação. 

2 - A correspondência enviada e recebida pelos educandos é inviolável, excepto nas situações referidas nos 

números seguintes. 

3 - Existindo fundados receios de que o envio ou a recepção de determinada correspondência prejudica ou 

pode prejudicar o processo educativo do educando, ou é susceptível de pôr em perigo a sua segurança ou a 

segurança de terceiros, o director do centro educativo avalia a situação, ouvindo, sempre que possível, o 

educando, e, sendo caso disso, propõe ao tribunal a adopção das medidas que considerar adequadas. 

4 - O envio e a recepção de encomendas são supervisionados pelo técnico responsável pelo acompanhamento 

do educando, por forma a garantir que os artigos ou objectos enviados e recebidos são autorizados pelo 

regulamento interno do centro e não são susceptíveis de pôr em causa normas de segurança. 
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Artigo 44.º - Comunicações telefónicas 

1 - Os educandos podem receber e efectuar comunicações telefónicas com os pais, representante legal, pessoa 

que detenha a sua guarda de facto ou outras pessoas idóneas, sem ingerência do centro educativo quanto ao 

respectivo conteúdo, salvo as limitações impostas pelo tribunal. 

2 - O regulamente interno do centro educativo especifica os períodos do dia em que tais comunicações podem 

ser estabelecidas e a duração máxima das mesmas, preservando os horários fixados para as actividades 

formativas obrigatórias, salvo motivos de força maior. 

3 - O director do centro deve assegurar que o educando possa efectuar comunicações telefónicas para 

exercício do direito de queixa. 

4 - Quando sejam consideradas prejudiciais para a evolução do processo educativo do educando ou para a 

segurança do centro, o director pode suspender as comunicações telefónicas, ouvindo previamente o 

educando e dando do facto conhecimento ao tribunal. 

 

 

Artigo 45.º - Comunicação de notícia urgente 

O educando tem direito a ser rápida e adequadamente informado sobre o falecimento, doença ou acidente 

graves de familiares ou amigos com quem mantenha ligações próximas, dispensando-lhe o centro o apoio 

psicológico ou outro que a situação requeira. 

 

 

Artigo 46.º - Contacto com o director do centro 

O educando tem o direito de contactar em privado com o director do centro, de acordo com as regras 

estabelecidas no regulamento interno. 

 

 

Artigo 47.º - Contacto com as autoridades judiciárias e com o defensor 

1 - O educando tem o direito de estabelecer contacto, em privado, com o juiz, o Ministério Público e o seu 

defensor, podendo fazê-lo através do telefone, por correspondência ou pessoalmente. 

2 - Se o contacto ocorrer no centro educativo, o defensor deve exibir a sua identificação profissional. 

 

 

Artigo 48.º - Ausência não autorizada 

1 - Considera-se ausência não autorizada a saída do centro educativo sem autorização escrita do respectivo 

director, bem como o não regresso, no dia e hora fixados, de qualquer saída autorizada. 

2 - O tempo de ausência não autorizada é contabilizado em dias e horas e descontado na duração da medida 

de internamento e do internamento em fins-de-semana, considerando-se interrompida a sua execução até ao 

regresso do educando. 

3 - O tempo de ausência não autorizada determina igualmente a não atribuição do dinheiro de bolso e da bolsa 

de formação pelo tempo que durar a ausência. 

4 - Imediatamente após a verificação de ausência não autorizada de qualquer educando, o pessoal do centro 

deve, pelos meios ao seu alcance, diligenciar pela localização e recondução do educando ao centro educativo, 

solicitando, se necessário, o apoio das autoridades policiais. 

5 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a ausência de centro educativo de regime fechado é 

imediatamente comunicada ao tribunal pelo respectivo director, bem como aos competentes serviços de 

reinserção social de que depende o centro. 
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6 - Se a ausência se verificar de centro educativo de regime semiaberto, aberto ou especial, a comunicação 

ao tribunal deve ocorrer no prazo máximo de vinte e quatro horas a contar do momento do conhecimento da 

ocorrência, mesmo que o educando tenha entretanto sido reconduzido ao centro, excepto se for previsível a 

existência de grave perturbação da ordem e da paz social, caso em que a comunicação é imediata. 

7 - Cabe ao tribunal determinar que a localização e recondução do educando ausente sem autorização seja 

feita, se necessário, por entidades policiais, emitindo mandado de condução. 

8 - O director do centro educativo, no prazo referido no n.º 6, dá igualmente conhecimento da ausência não 

autorizada aos pais, representante legal ou pessoa que detenha a guarda do educando, bem como aos 

competentes serviços de reinserção social de que depende o centro. 

9 - Após a recondução do educando, a continuação da execução do internamento pode realizar-se no centro 

educativo onde o mesmo se encontrava internado ou noutro, classificado com o mesmo regime de 

funcionamento e grau de abertura ao exterior, igualmente adequado à execução da medida, a definir pelos 

serviços de reinserção social. 

 

 

Artigo 49.º - Registo e avaliação de ausência não autorizada 

1 - A ausência não autorizada é obrigatoriamente registada no diário da unidade residencial e no dossier 

individual do educando. 

2 - Do registo de ausência não autorizada devem constar as circunstâncias em que a mesma ocorreu, a 

indicação dos funcionários ao serviço na unidade a que o educando estava afecto, bem como todos os 

elementos necessários à avaliação da ocorrência. 

3 - Nas vinte e quatro horas seguintes ao regresso de ausência não autorizada, o educando é ouvido pelo 

técnico responsável pelo seu acompanhamento, ou por quem o director designar, sobre os motivos da 

ausência e consequências da mesma, tendo em vista a avaliação da ocorrência aos níveis educativo e 

disciplinar. 

4 - As ausências não autorizadas são objecto de avaliação sistemática pelo conselho pedagógico do centro 

educativo e pelos serviços de reinserção social de que este dependa, tendo em vista, nomeadamente, o reforço 

das medidas de vigilância adequadas à prevenção deste tipo de ocorrências. 

 

 

Artigo 50.º - Articulação do centro educativo com o tribunal 

1 - Para além do envio, nos prazos fixados, das informações, relatórios e planos legalmente previstos, o 

director do centro educativo deve manter com o tribunal uma constante articulação, prestando informação 

oportuna e adequada sobre as ocorrências relevantes no processo de execução da medida aplicada, 

apresentando as propostas que considere adequadas e solicitando os esclarecimentos necessários à correcta 

execução da mesma. 

2 - Sem prejuízo do disposto na Lei Tutelar Educativa e no presente Regulamento, ou de solicitações expressas 

do tribunal, o director do centro educativo deve enviar ao tribunal, no prazo máximo de quarenta e oito horas, 

informação sobre as seguintes situações: 

a) Apresentação do educando para o início da execução da medida tutelar de internamento, medida cautelar 

de guarda em centro educativo, internamento para realização de perícia sobre a personalidade, cumprimento 

da detenção e internamento em fins-de-semana; 

b) Não apresentação do educando no centro educativo para execução de qualquer dos internamentos referidos 

na alínea anterior, decorridos 30 dias após a comunicação dos serviços de reinserção social ao tribunal, 

designando centro educativo; 

c) Transferência do educando de centro educativo; 
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d) Regresso do educando após ausência não autorizada; 

e) Recusa ou suspensão de visitas ou de comunicações escritas ou telefónicas aos pais, representante legal 

ou pessoa que detenha a guarda do educando; 

f) Instauração de procedimento disciplinar comum; 

g) Relatório e decisão sobre procedimento disciplinar sumário e comum; 

h) Decisão sobre recurso de medida disciplinar; 

i) Indícios da prática de ilícito penal pelo educando ou em que o educando é ofendido; 

j) Decisão autorizando a adopção de isolamento cautelar; 

l) Doença grave ou de que resulte interrupção ou impedimento de frequência de actividades formativas por 

período previsível superior a um mês; 

m) Acidente de que resulte incapacidade, temporária ou permanente, parcial ou total; 

n) Internamento hospitalar; 

o) Recusa de tratamento clínico; 

p) Tentativa de suicídio; 

q) Greve de fome; 

r) Casamento; 

s) Gravidez ou sua interrupção; 

t) Nascimento de filho de educanda internada; 

u) Óbito; 

v) Cessação do internamento. 

3 - O recurso efectivo ao isolamento cautelar é imediatamente comunicado ao tribunal, nos termos do artigo 

184.º da Lei Tutelar Educativa. 

4 - A ausência não autorizada é comunicada ao tribunal nos prazos previstos nos n.os 5 e 6 do artigo 48.º do 

presente Regulamento. 

5 - No prazo estabelecido no n.º 2, o director deve enviar aos competentes serviços de reinserção social de 

que depende o centro cópia dos relatórios, planos e informações enviados ao tribunal. 

 

 

Artigo 51.º - Colaboração com os pais, representante legal ou pessoa que detenha a guarda de facto 

1 - Para além do envio das comunicações e informações legalmente previstas, e das formas de participação 

na execução da medida legalmente estabelecidas, o centro educativo deve manter contacto regular com os 

pais, representante legal ou pessoa que detenha a guarda de facto do educando, nomeadamente mantendo-

os informados sobre a execução da medida e sobre a evolução do processo educativo, motivando a sua 

colaboração na prossecução dos fins da medida e associando-os à organização das licenças de fim-de-

semana e de férias. 

2 - Os pais, representante legal ou pessoa que detenha a guarda de facto do educando têm direito a ser 

recebidos pelo director ou por pessoa por este designada, dentro do horário estabelecido no Regulamento, e 

observado o disposto nos n.os 11 e 12 do artigo 39.º 

 

 

Artigo 52.º - Colaboração com as autoridades policiais 

1 - O centro educativo deve manter estreita colaboração com as autoridades policiais, nomeadamente no 

âmbito da investigação criminal, respeitando em cada caso concreto as orientações definidas pelo tribunal 

por ordem do qual o educando se encontra acolhido e as da autoridade judiciária responsável por aquela 

investigação. 
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2 - Sempre que se verifiquem, no perímetro interno ou externo do centro educativo, situações susceptíveis de 

pôr em causa a ordem e a segurança do mesmo, o director ou, na sua ausência, qualquer outro funcionário 

do centro educativo deve dar do facto conhecimento imediato às autoridades policiais, solicitando a adopção 

de medidas adequadas ao caso. 

 

 

SECÇÃO VI - Vivência em internato 

SUBSECÇÃO I - Acolhimento 
Artigo 53.º - Acolhimento 

1 - O acolhimento do educando é um momento decisivo para a sua adaptação ao internamento, devendo ser-

lhe proporcionado um ambiente de empatia e de ajuda que o auxiliem a compreender o sentido da decisão de 

internamento e a aceitar as regras do centro educativo. 

2 - O técnico responsável pelo acolhimento do educando deve familiarizá-lo com o alojamento que lhe está 

reservado, assegurar a satisfação das suas necessidades básicas, bem como apresentá-lo ao grupo, aos 

funcionários e ao director do centro. 

3 - O acolhimento do educando inclui a visita orientada aos espaços residenciais e de formação que integram 

a sua unidade residencial, a informação completa e esclarecedora dos seus direitos e deveres, bem como dos 

regulamentos em vigor no centro, sendo-lhe entregue uma síntese destes. 

4 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o técnico deve assegurar-se que o educando seja 

devidamente esclarecido quanto às regras inerentes ao regime de internamento em que se encontra, ao regime 

disciplinar, bem como quanto aos procedimentos para efectuar pedidos, apresentar queixas e interpor 

recursos. 

5 - O disposto nos n.os 3 e 4 é aplicável, com as devidas adaptações, aos pais, representante legal ou pessoa 

que detenha a guarda do educando, quando os mesmos acompanhem o educando na apresentação ou em 

momento posterior. 

6 - O técnico responsável pelo acolhimento deve certificar-se, através de documento de identificação, ou, na 

sua falta, de outro meio idóneo, se a identidade do educando corresponde à referida na decisão judicial que 

determina o internamento. 

7 - Quando o educando não possua documento válido de identificação, deve o centro diligenciar pela sua 

obtenção no mais curto espaço de tempo, solicitando apoio, se necessário, ao tribunal competente. 

8 - Dos objectos e valores pessoais que o educando seja portador e que, segundo o regulamento interno do 

centro, não possam ficar na sua posse, será lavrado um auto de entrega ao centro educativo. 

9 - O auto deve conter, de forma inequívoca, a descrição dos bens entregues, será datado e assinado pelo 

técnico que proceda à recepção pelo educando e, se estiverem presentes, pelos pais, representante legal ou 

pessoa que detenha a sua guarda. 

O original do auto consta do dossier individual, sendo entregue uma cópia ao educando. 

10 - O fornecimento de roupas, de calçado e de artigos de higiene pessoal é assegurado pelo centro educativo 

de acordo com o disposto no respectivo regulamento interno. 

11 - No prazo máximo de quarenta e oito horas após a entrada, o educando deve ser examinado pelos serviços 

de saúde. 

 

 

Artigo 54.º - Vigilância especial 

O pessoal educativo do centro, em especial a subequipa da unidade residencial a que o educando for afecto, 

deve dispensar-lhe especial apoio e vigilância, sobretudo nas primeiras quarenta e oito horas de internamento, 
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tendo em vista a prevenção de reacções negativas ao internamento, nomeadamente tentativas de fuga ou 

atitudes que possam pôr em causa a sua vida, integridade física ou psíquica. 

 

 

Artigo 55.º - Ficha de acolhimento 

1 - Salvo nas situações de internamento para cumprimento da detenção, o técnico responsável pelo 

acompanhamento do educando, no prazo máximo de quarenta e oito horas, procede, de forma sintética, à 

actualização do diagnóstico da situação do educando que possibilite a adopção de um plano de intervenção 

imediata, preenchendo a ficha de acolhimento. 

2 - A ficha de acolhimento destina-se a facilitar o processo de integração do educando, devendo ser dada a 

conhecer, após despacho do director, aos agentes educativos que são chamados a intervir na execução do 

internamento. 

 

 

SUBSECÇÃO II - Saúde 
Artigo 56.º - Cuidados de saúde 

1 - O centro educativo deve zelar pela saúde e bem-estar do educando, promovendo, designadamente, a sua 

vigilância clínica regular, bem como a realização dos exames e tratamentos de que careça. 

2 - Para além dos cuidados de saúde que lhe são prestados no centro educativo, o educando tem direito à 

assistência médica e hospitalar em condições idênticas às que teria se não estivesse internado. 

3 - O centro educativo deve fazer cumprir o programa nacional de vacinação e diligenciar pela realização de 

vacinas e de rastreios que em cada caso forem prescritos pelo médico. 

4 - Compete ao director do centro autorizar o internamento hospitalar do educando e, em casos de urgência, 

exames de diagnóstico ou outras intervenções que requeiram anestesia geral, dando de imediato 

conhecimento do facto ao tribunal e aos pais, representante legal ou pessoa que detenha a guarda do 

educando. 

5 - Se o educando sofrer de doença infecto-contagiosa que não requeira o internamento hospitalar, pode ser 

separado dos demais educandos, em instalações do centro educativo adequadas a este fim, de acordo com 

as prescrições e pelo tempo que o médico indicar. 

6 - Apenas podem ser administrados aos educandos os medicamentos que lhe forem prescritos pelo médico, 

sendo-lhes explicados os motivos de tal administração. 

 

 

Artigo 57.º - Dossier clínico 

1 - O centro educativo deve manter organizado e actualizado o dossier clínico do educando, sob a 

responsabilidade dos serviços de saúde do centro. 

2 - O acesso ao dossier clínico é reservado aos profissionais de saúde, ao director do centro e, com 

intermediação médica, ao educando, seus pais, representante legal ou pessoa que detenha a guarda de facto. 

3 - O técnico responsável pelo acompanhamento do educando deve ter acesso às informações clínicas 

relevantes para o seu processo educativo. 

4 - Em caso de transferência do educando, o dossier clínico é remetido, em separado e em envelope fechado 

e confidencial, ao director do centro educativo de destino. 

5 - Mediante solicitação do educando, dos pais ou do representante legal, o dossier clínico pode ser remetido 

pelo centro educativo ao seu médico assistente, quando cessar a medida de internamento. 
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SUBSECÇÃO III - Alojamento, alimentação, roupas e calçado 
Artigo 58.º - Alojamento 

1 - O educando é integrado numa unidade residencial do centro educativo, sendo-lhe distribuído um quarto 

individual ou, quando tal não for possível, um espaço individualizado num dormitório, com capacidade não 

superior a três educandos. 

2 - O educando tem direito a um armário individualizado para guardar a roupa e os seus objectos pessoais. 

3 - O técnico responsável pela unidade residencial deve zelar para que os quartos, instalações sanitárias, salas 

de convívio e demais espaços da unidade sejam organizados e mantidos com as condições de habitabilidade 

e de segurança adequadas, nomeadamente no que se refere a higiene e limpeza, iluminação, ventilação e 

manutenção de mobiliário e equipamento. 

4 - As tarefas de limpeza e arrumação dos quartos e das zonas comuns da unidade residencial são, em regra, 

realizadas pelos educandos, com apoio do pessoal do centro. 

5 - Durante os períodos do dia em que ocorram actividades formativas, as zonas residenciais são fechadas. 

 

 

Artigo 59.º - Alimentação 

1 - O centro educativo assegura aos educandos alimentação adequada em qualidade e quantidade. 

2 - O director do centro, coadjuvado pelo nutricionista ou, quando não exista, pelo médico, deve verificar 

regularmente as ementas, tendo em vista aferir da sua adequação e variedade. 

3 - No fornecimento de refeições devem respeitar-se os especiais requisitos alimentares decorrentes de 

prescrição médica, bem como os impostos por confissão religiosa. 

 

 

Artigo 60.º - Refeições 

1 - As refeições são em regra quatro, distribuídas pelo pequeno-almoço, almoço, merenda e jantar, podendo 

ainda ser fornecido um suplemento alimentar antes de deitar, quando se justifique. 

2 - O horário das refeições é definido pelo regulamento interno do centro educativo, devendo o mesmo prever 

intervalos regulares e equilibrados entre as mesmas, bem como garantir que sejam satisfeitas as necessidades 

de alimentação dos educandos que, por razões justificadas decorrentes do seu processo educativo, não 

possam cumprir aquele horário. 

3 - As refeições são tomadas em sala apropriada da unidade residencial, em condições que favoreçam a 

convivialidade e a socialização dos educandos. 

 

 

Artigo 61.º - Roupas e calçado 

1 - Os educandos podem usar, sempre que possível, e de acordo com o regulamento interno, vestuário e 

calçado próprios durante a permanência no centro educativo, na medida em que a sua utilização não colida 

com a execução das actividades formativas e com os padrões sociais vigentes. 

2 - O centro educativo disponibiliza aos educandos as peças de vestuário, de calçado e de roupa de cama 

necessários, tendo em conta o clima local, as estações do ano e a necessária substituição regular, para 

lavagem ou por desgaste. 

3 - As peças de vestuário e de calçado são marcadas por forma a garantir a individualidade do seu uso. 

4 - É obrigatório o uso de fato de trabalho ou de outro equipamento específico e adequado às actividades em 

que o educando participe, por imperativos de higiene e de segurança. 

5 - O centro educativo deve diligenciar para que o educando aprenda a tratar da sua roupa pessoal, por forma 

a adquirir hábitos de higiene e autonomia pessoal.  
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Artigo 62.º - Higiene pessoal 

1 - Cada educando deve dispor dos artigos de higiene pessoal indispensáveis, de acordo com o estipulado 

no regulamento interno do centro. 

2 - Os artigos referidos no número anterior de que o educando não disponha são-lhe fornecidos pelo centro 

educativo. 

3 - O educando é responsável pela correcta utilização e arrumação dos seus artigos de higiene pessoal, sendo-

lhe vedado o empréstimo ou a permuta dos artigos cuja utilização por outrem possa oferecer riscos para a 

saúde. 

4 - O centro educativo deve diligenciar para que o educando adquira hábitos de higiene pessoal adequados à 

sua idade e sexo, por forma a desenvolver o cuidado pela apresentação pessoal e o sentimento de auto-estima. 

 

 

SUBSECÇÃO IV - Documentos e objectos pessoais 
Artigo 63.º - Documentos pessoais 

1 - O técnico responsável pelo acompanhamento do educando deve zelar pela obtenção e manutenção 

actualizada dos documentos pessoais do educando, designadamente os de identificação e de beneficiário dos 

sistemas social e de saúde. 

2 - O regulamento interno do centro educativo define o local onde devem conservar-se os documentos 

pessoais do educando, bem como o acesso aos mesmos, devendo, em qualquer caso, constar do dossier 

individual cópia dos referidos documentos. 

3 - Os documentos pessoais acompanham o dossier do educando em caso de transferência. 

4 - O centro deve dispor de fotografias actualizadas, tipo passe, do educando em quantidade suficiente para 

facilitar a sua disponibilidade imediata em caso de urgência. 

 

 

Artigo 64.º - Objectos pessoais 

1 - O centro educativo assegura que cada educando disponha, dentro de limites razoáveis, locais adequados 

para arrumação dos objectos pessoais cuja posse lhe seja autorizada. 

2 - O disposto nos n.os 7 e 8 do artigo 52.º do presente Regulamento aplica-se à guarda de objectos pessoais 

que, durante o internamento, o educando não seja autorizado a ter na sua posse, por razões de disciplina, 

ordem e segurança. 

 

 

Artigo 65.º - Entrega de documentos, bens e valores 

1 - No momento da saída por cessação do internamento ao educando ou, se for menor, aos pais, representante 

legal ou pessoa que detenha a sua guarda, devem ser entregues os documentos pessoais, os certificados de 

habilitações escolares e profissionais e os bens e valores que lhe pertencem e que se encontrem à guarda do 

centro educativo. 

2 - Dos certificados de habilitações escolares e profissionais não deve constar qualquer menção que permita 

a identificação do cumprimento de medida tutelar. 

3 - A entrega é acompanhada de uma relação de documentos, bens e valores recebidos, a qual será assinada 

em duplicado, ficando um exemplar no dossier individual do educando. 

4 - Se, por qualquer razão, o internamento cessar sem que o educando esteja presente no centro educativo, a 

entrega referida nos números anteriores é precedida de aviso prévio, por carta registada com aviso de 

recepção, para a residência do educando ou dos seus familiares, marcando dia e hora para a sua efectivação. 
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5 - Se, no prazo de seis meses, os documentos, bens e valores não forem reclamados, o centro educativo dá 

do facto conhecimento ao tribunal, a fim de ser decidido o destino dos mesmos. 

 

 

SUBSECÇÃO V - Pecúlio 
Artigo 66.º - Pecúlio 

1 - O pecúlio do educando é constituído por todas as quantias em dinheiro, de proveniência conhecida e 

autorizada, susceptíveis de serem colocadas na sua titularidade, nomeadamente as resultantes de: 

a) Dinheiro de bolso; 

b) Prémios; 

c) Bolsas de formação; 

d) Remunerações por trabalho; 

e) Prestações sociais; 

f) Donativos de familiares ou outras pessoas idóneas. 

2 - A aprendizagem da gestão do pecúlio constitui um elemento importante do processo educativo, devendo 

o educando ser orientado de forma a adquirir hábitos de parcimónia e de poupança, bem como a 

responsabilizar-se pelo ressarcimento de danos, tendo em vista o reforço da sua autonomia e do seu sentido 

de responsabilidade e a preparação do seu processo de reinserção social. 

3 - Sempre que o pretenda, o educando é informado pelo técnico responsável pelo seu acompanhamento 

quanto ao montante do pecúlio de que é titular e respectiva gestão. 

 

 

Artigo 67.º - Fundo de reserva 

1 - Os educandos em cumprimento de medida tutelar de internamento de duração superior a seis meses devem 

manter um fundo de reserva destinado a fazer face a despesas extraordinárias, ressarcimento de eventuais 

danos e a possibilitar-lhes, após o internamento, uma melhor inserção sócio-laboral. 

2 - O fundo de reserva é constituído por, pelo menos, um terço de todas as quantias recebidas durante o 

internamento, à excepção dos donativos de familiares ou outras pessoas idóneas, quando outro destino for 

expressamente determinado pelos doadores. 

 

 

Artigo 68.º - Conta bancária 

1 - Na situação prevista no n.º 1 do artigo anterior, os educandos devem ter uma conta bancária, onde serão 

obrigatoriamente depositadas as quantias relativas ao fundo de reserva e outras que não se destinem ao seu 

gasto imediato. 

2 - A gestão da conta, incluindo todos os procedimentos inerentes à sua abertura e movimentação, deve ser 

efectuada pelo educando e pelo técnico responsável pelo seu acompanhamento, que o deverá orientar quanto 

à melhor forma de utilizar e aplicar os seus rendimentos. 

3 - Os elementos de identificação da conta bancária do educando, bem como os documentos justificativos 

dos respectivos movimentos, constam do seu dossier individual. 

 

 

Artigo 69.º - Dinheiro de bolso 

1 - O centro educativo atribui mensalmente aos educandos uma quantia pecuniária a título de dinheiro de 

bolso, como forma de incentivo à participação na vida institucional e de aprendizagem de gestão pessoal de 

rendimentos. 



REGULAMENTO GERAL E DISCIPLINAR DOS CENTROS EDUCATIVOS | Decreto Lei n.º 323-D/2000, de 20 de Dezembro 

295 

2 - O montante a atribuir é fixado pelos serviços de reinserção social, segundo critérios gerais previamente 

estabelecidos, que tenham em consideração a finalidade e o regime de internamento bem como factores 

relacionados com o grau de adesão dos educandos ao seu projecto educativo pessoal. 

3 - A atribuição de dinheiro de bolso é cumulável com bolsas de estudo e de formação, rendimentos 

provenientes do trabalho ou outros rendimentos auferidos pelo educando. 

 

 

Artigo 70.º - Bolsas de estudo e de formação 

1 - A frequência de programas escolares e de acções de formação profissional por períodos superiores a um 

mês pode conferir ao educando o direito de receber uma bolsa de estudo ou de formação, como incentivo ao 

seu investimento nas actividades escolares e na aprendizagem de uma determinada actividade ou profissão. 

2 - O valor da bolsa de formação e os critérios da sua atribuição são fixados pelas entidades promotoras da 

acção de formação que o educando frequenta. 

 

 

Artigo 71.º - Rendimentos provenientes do trabalho 

Os rendimentos auferidos pelo trabalho que o educando seja autorizado a prestar, na parte não incluída no 

fundo de reserva, devem ser especialmente orientados para a satisfação dos encargos relacionados com a 

manutenção do posto de trabalho ou com o reforço das condições de inserção laboral. 

 

 

Artigo 72.º - Prestações sociais 

Quando o período de internamento for superior a seis meses, o centro educativo solicita aos organismos 

competentes o pagamento ou a transferência para a conta bancária do educando das prestações sociais a que 

tenha direito, nomeadamente o subsídio familiar a crianças e jovens. 

 

 

Artigo 73.º - Ressarcimento de danos 

1 - O educando deve assumir a responsabilidade pelos danos que causar durante o internamento, 

empenhando-se no seu ressarcimento, com excepção daqueles que forem manifestamente acidentais. 

2 - O ressarcimento, consoante o valor do dano causado e as reais possibilidades do educando, pode ser 

integral ou parcial, competindo ao director do centro, após averiguação do seu montante e audição do 

educando, fixar o respectivo valor. 

3 - Ao ressarcimento do dano, sobretudo quando for parcial, devem ser associadas iniciativas de reparação 

material, considerando as capacidades do educando e as vantagens pedagógicas que tais iniciativas podem 

representar no seu processo educativo. 

4 - De todas as quantias entregues pelo educando ao centro educativo para ressarcimento de danos será 

emitido documento comprovativo assinado pelo educando, o qual será apensado ao auto de averiguações e 

ao despacho do director do centro que determinar o valor do ressarcimento e as concretas formas de 

reparação, económicas ou material, do dano. 

5 - Os pais ou o representante legal são solidariamente responsáveis pelos danos causados pelo educando 

fora do centro educativo, quando este se encontre à sua guarda. 
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Artigo 74.º - Conta corrente 

1 - O centro educativo, através do técnico responsável pelo acompanhamento do educando, deve manter 

actualizada, no dossier individual, uma conta corrente dos proventos e despesas do educando, incluindo a 

gestão da sua conta bancária. 

2 - Todos os depósitos e levantamentos devem ser confirmados pelo educando, com a aposição da data e 

assinatura do mesmo em todos os movimentos. 

 

 

SUBSECÇÃO VI - Religião 
Artigo 75.º - Liberdade de religião 

1 - Os educandos podem satisfazer as suas necessidades religiosas e de vida espiritual assistindo a serviços 

religiosos, contactando com representantes do seu culto e tendo na sua posse livros e artigos necessários à 

observância e à instrução do seu credo religioso. 

2 - Durante o internamento é respeitada a liberdade de religião do educando, observando-se quanto aos 

menores o disposto no artigo 1886.º do Código Civil. 

3 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os educandos têm o direito de não participar nos serviços religiosos e 

de recusar livremente a educação, aconselhamento ou doutrinação religiosa. 

4 - Às saídas, com ou sem acompanhamento, para assistência a serviços religiosos, aplicam-se as regras 

gerais sobre saídas autorizadas. 

 

 

SUBSECÇÃO VII - Prevenção da segurança e da ordem 
Artigo 76.º - Ambiente securizante 

1 - A vivência em centro educativo organiza-se segundo regras que garantam um ambiente tranquilo e 

ordenado e proporcionem condições de segurança. 

2 - Cada centro educativo deve dispor de sistemas de vigilância que garantam a segurança interna e externa 

e dispositivos de prevenção de incêndios e de acidentes, de acordo com as normas técnicas aplicáveis. 

3 - As instalações eléctricas, os sistemas de aquecimento e os equipamentos de prevenção e combate a 

incêndios e acidentes são testados e revistos periodicamente, de acordo com as normas técnicas aplicáveis. 

 

 

Artigo 77.º - Armazenamento de substâncias perigosas 

O armazenamento de substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou outras susceptíveis de pôr em perigo a 

saúde ou a segurança é reduzido ao estritamente indispensável ao normal funcionamento do centro e efectua-

se em local seguro e apropriado, de acesso condicionado. 

 

 

Artigo 78.º - Chaveiro geral 

1 - Em todos os centros educativos é obrigatória a existência de um chaveiro geral classificado, com o 

duplicado de todas as chaves existentes no centro. 

2 - O chaveiro geral é organizado em local seguro e apropriado, sendo o seu acesso e manutenção reservado 

aos funcionários designados pelo director do centro. 

3 - É vedada aos educandos a posse de chaves de instalações do centro educativo, salvo circunstâncias 

excepcionais e devidamente autorizadas pelo director do centro. 
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Artigo 79.º - Ferramentas e equipamentos 

1 - A manutenção e controlo do uso de ferramentas e outros equipamentos necessários ao funcionamento de 

cada sector de actividade do centro compete ao responsável por esse sector, que deverá zelar pelo seu correcto 

armazenamento e impedir o seu uso indevido. 

2 - Por razões de segurança, a saída de educandos de salas de formação ou oficinas em que existam 

ferramentas, utensílios ou materiais cortantes ou perigosos pode ser precedida de revista, de forma a acautelar 

o seu uso indevido. 

 

 

Artigo 80.º - Caixas de primeiros socorros 

1 - Em cada unidade residencial, unidade de formação profissional, zona escolar ou cozinha é obrigatória a 

existência de uma caixa de primeiros socorros, que deve ser mantida em estado de poder ser perfeitamente 

usada em qualquer momento. 

2 - Deve igualmente existir uma caixa de primeiros socorros nos veículos que habitualmente transportam 

educandos, nas condições referidas na parte final do número anterior. 

3 - Para além dos locais indicados nos números anteriores, o director do centro determina outros locais onde 

considere conveniente a existência de uma caixa de primeiros socorros. 

 

 

Artigo 81.º - Tabaco 

1 - Por razões de saúde e de segurança, não é permitido aos educandos deter na sua posse tabaco, isqueiros 

ou fósforos, nem fumar no centro educativo. 

2 - A proibição do número anterior aplica-se, com as devidas adaptações, ao pessoal ao serviço do centro e 

aos visitantes. 

3 - O regulamento interno de cada centro educativo poderá, excepcionalmente, prever a existência de locais 

de fumo apropriados, de acesso controlado. 

 

 

Artigo 82.º - Alcool e drogas 

É proibido introduzir, guardar ou consumir, no centro educativo, bebidas alcoólicas, drogas ou quaisquer 

outras substâncias ou produtos de efeitos equiparáveis. 

 

 

Artigo 83.º - Armas e objectos perigosos 

É proibido introduzir, guardar ou usar, no centro educativo, armas de qualquer espécie, munições, explosivos 

ou objectos perigosos. 

 

 

Artigo 84.º - Medidas preventivas e de vigilância 

1 - Em ordem a assegurar a tranquilidade, disciplina e segurança no centro educativo, nomeadamente sempre 

que existam fundadas suspeitas de introdução ou existência de substâncias ou objectos perigosos, proibidos 

por lei ou regulamento, podem ser efectuadas: 

a) Inspecção a locais e dependências individuais ou colectivas; 

b) Revistas pessoais, bem como às roupas e objectos dos educandos. 

2 - As revistas a educandos são efectuadas sempre por pessoal educativo, sem a presença de pessoas de sexo 

diferente ou de outros educandos e conduzidas de forma a não ofender a sua dignidade pessoal.  
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Artigo 85.º - Entrada de pessoas externas ao centro 

1 - Qualquer pessoa externa ao centro carece de autorização para a entrada no mesmo. 

2 - O disposto no número anterior não se aplica a deputados, magistrados, membros da entidade fiscalizadora 

prevista no artigo 209.º da Lei Tutelar Educativa, bem como a outras entidades cujo estatuto legal lhes permita 

tal entrada para exercício de funções. 

3 - Aos visitantes não são permitidos contactos com os educandos, fotografias ou gravações áudio ou vídeo 

no interior ou no perímetro interno e externo do centro, sem a devida autorização do director. 

 

 

Artigo 86.º - Controlo de pessoas e veículos 

1 - A entrada de pessoas no centro é objecto de controlo e registo nos termos previstos no regulamento interno 

de cada centro. 

2 - A entrada de veículos no centro educativo é limitada ao estritamente necessário pelo tempo mínimo 

indispensável e igualmente controlada e registada nos termos do número anterior. 

3 - Sempre que razões de segurança o imponham, podem ser realizadas revistas a pessoas e a veículos, na 

entrada e saída do centro, através de pessoal habilitado para o efeito. 

 

 

Artigo 87.º - Detecção de objectos, substâncias ou valores proibidos ou ilegítimos 

1 - Sempre que sejam detectados objectos ou substâncias proibidas, o pessoal que procede à inspecção ou 

revista faz a sua apreensão imediata. 

2 - O disposto no número anterior aplica-se igualmente à detecção de valores ou de quantias em dinheiro na 

posse de educandos cuja origem seja desconhecida ou ilegítima. 

3 - A apreensão é registada em auto, com indicação do dia, hora e local, descrição pormenorizada dos 

objectos, substâncias ou valores apreendidos, circunstancialismo que envolveu a apreensão e assinatura do 

funcionário e do educando ou pessoa a quem foram apreendidos. 

 

 

Artigo 88.º - Destino dos bens apreendidos 

1 - Os objectos, substâncias ou valores apreendidos, acompanhados de cópia do respectivo auto de 

apreensão, são guardados em local apropriado e seguro do centro educativo pelo tempo estritamente 

indispensável à averiguação sumária da ocorrência. 

2 - No prazo máximo de 10 dias após a apreensão, os objectos, substâncias ou valores apreendidos, cuja 

posse indicie ilícito penal, são remetidos pelo director do centro educativo, acompanhados do auto de 

apreensão e de participação da ocorrência: 

a) Ao tribunal que determinou o internamento do educando, na posse do qual foram encontrados; 

b) Ao Ministério Público junto do tribunal da comarca, nos restantes casos. 

3 - No prazo referido no número anterior, o director do centro envia cópia do auto de apreensão e da 

participação aos serviços de reinserção social de que depende o centro. 

 

 

SECÇÃO VII - Medidas de contenção 
Artigo 89.º - Medidas de contenção 

O recurso a medidas de contenção em centro educativo rege-se pelo disposto nos artigos 178.º a 184.º da Lei 

Tutelar Educativa e pelos artigos seguintes do presente Regulamento. 
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Artigo 90.º - Contenção física pessoal 

1 - A contenção física pessoal limita-se à utilização da força física para imobilização e eventual remoção do 

educando. 

2 - O pessoal do centro educativo deve possuir formação adequada na utilização de técnicas de imobilização 

por forma a evitar lesões ao educando por uso excessivo ou inadequado da força física. 

3 - Após a imobilização ou remoção do educando, deve ter lugar uma intervenção pedagógica, no sentido de 

o fazer reflectir sobre as causas que levaram à sua contenção física, relembrando-lhe os deveres a que está 

sujeito e as consequências do seu incumprimento. 

 

 

Artigo 91.º - Isolamento cautelar 

A intervenção pedagógica referida no n.º 3 do artigo anterior deve igualmente ter lugar no caso de isolamento 

cautelar para além de o educando dever ser observado por especialista em psicologia do centro, com recurso, 

se necessário, a médico de clínica geral ou psiquiatra, com a maior brevidade possível, devendo a medida ser 

interrompida se for considerado que a sua continuação é prejudicial para a saúde física ou psíquica do 

educando. 

 

 

CAPÍTULO III - Regime disciplinar 

SECÇÃO I - Princípios gerais 
Artigo 92.º - Normas aplicáveis 

Ao regime disciplinar dos centros educativos aplica-se o disposto nos artigos 185.º a 205.º da Lei Tutelar 

Educativa, bem como as disposições constantes do presente capítulo. 

 

 

Artigo 93.º - Prioridade da intervenção educativa 

O projecto de intervenção educativa de cada centro deve estruturar-se de modo a privilegiar actuações 

pedagógicas que visem a prevenção de comportamentos desajustados susceptíveis de integrar o conceito de 

infracção, nomeadamente através de respostas educativas integradas no sistema faseado e progressivo da 

intervenção, constituindo os reforços positivos e negativos os meios de regulação normal da vivência em 

internato. 

 

 

Artigo 94.º - Subsidiariedade do procedimento e das medidas disciplinares 

O procedimento e as medidas disciplinares constituem o último recurso dos centros educativos para corrigir 

as condutas dos educandos que constituam infracções disciplinares, só sendo aplicáveis quando as actuações 

previstas no artigo anterior não se revelem possíveis e adequadas ou não sejam voluntariamente aceites pelo 

educando. 

 

 

Artigo 95.º - Conceito de infracção 

Constitui infracção a violação pelo educando dos deveres e das regras a que está sujeito durante o 

internamento previstos na Lei Tutelar Educativa, no presente Regulamento e no regulamento interno de cada 

centro educativo. 
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Artigo 96.º - Classificação das infracções 

1 - As infracções previstas no artigo anterior classificam-se em típicas e atípicas. 

2 - São infracções típicas apenas os comportamentos descritos como infracção disciplinar na Lei Tutelar 

Educativa, as quais se classificam em leves, graves e muito graves. 

3 - São infracções atípicas os comportamentos que violem a lei ou os regulamentos e que não estejam 

abrangidos no elenco das infracções disciplinares constantes da Lei Tutelar Educativa. 

 

 

Artigo 97.º - Infracções atípicas 

1 - As infracções atípicas são corrigidas mediante métodos educativos oportunos e exequíveis, não lesivos 

dos direitos dos educandos, nomeadamente os previstos no artigo 92.º do presente Regulamento. 

2 - Os métodos referidos no número anterior não podem, em caso algum, revestir igual ou maior gravidade 

do que as medidas disciplinares previstas na lei. 

 

 

Artigo 98.º - Deveres especiais do pessoal dos centros educativos 

1 - Qualquer elemento do pessoal do centro educativo tem o dever de obstar, por si mesmo ou em colaboração 

com outro, e pelos meios lícitos que estiverem ao seu alcance, ainda que se encontre fora do seu horário de 

trabalho, a prática de infracção disciplinar por parte de qualquer educando. 

2 - Qualquer elemento do pessoal do centro educativo tem o dever de participar ao director infracção 

disciplinar por si directamente constatada ou da qual tenha conhecimento ainda que se encontre fora do seu 

horário de trabalho. 

 

 

SECÇÃO II - Medidas disciplinares 
Artigo 99.º - Tipicidade e objectivo das medidas disciplinares 

As medidas disciplinares aplicáveis são apenas as previstas no artigo 194.º da Lei Tutelar Educativa, 

constituem a reacção mais grave do centro educativo a condutas tipificadas como infracção disciplinar e visam 

incutir no educando o respeito pelos valores que inspiram os deveres ou regras violadas e a sua motivação, 

para a não repetição de tais condutas. 

 

 

Artigo 100.º - Repreensão 

A repreensão consiste numa censura firme, solene e inequívoca que caracterize ou destaque a regra ou o dever 

infringidos e as respectivas consequências. 

 

 

Artigo 101.º - Suspensão do uso de dinheiro de bolso 

A medida disciplinar de suspensão do uso de dinheiro de bolso consiste na proibição temporária de o 

educando deter na sua posse ou gastar as quantias que àquele título lhe forem atribuídas pelo centro educativo. 

 

 

Artigo 102.º - Não atribuição de dinheiro de bolso 

A medida disciplinar de não atribuição de dinheiro de bolso consiste no não recebimento, total ou parcial, por 

um período determinado, das quantias que o centro educativo atribuiria ao educando nos termos do artigo 

68.º do presente Regulamento.  
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Artigo 103.º - Suspensão do uso de dinheiro do pecúlio 

A medida disciplinar de suspensão do uso de dinheiro do pecúlio consiste na proibição temporária de o 

educando gastar qualquer quantia da parte disponível do seu pecúlio. 

 

 

Artigo 104.º - Suspensão de participação em actividades recreativas programadas 

1 - As medidas disciplinares de suspensão de participação em algumas ou em todas as actividades recreativas 

programadas consistem na não permissão de frequência, total ou parcial, de actividades obrigatórias ou 

facultativas, de carácter recreativo, realizadas dentro ou fora do centro educativo. 

2 - Nos períodos de suspensão referidos no artigo anterior, o educando deve ser orientado no sentido da 

ocupação do tempo em actividades de estudo ou em outras tarefas educativas. 

 

 

Artigo 105.º - Perda de autorização de saída de fim-de-semana ou férias 

A medida disciplinar de perda da autorização de saída de fim-de-semana ou férias depende do regime de 

internamento imposto ao educando e traduz-se na imposição de restrições à possibilidade de contacto com o 

meio exterior através de saídas que lhe tinham sido ou poderiam vir a ser autorizadas. 

 

 

Artigo 106.º - Suspensão do convívio com os companheiros 

1 - A medida disciplinar de suspensão do convívio com os companheiros traduz-se na impossibilidade 

temporária de contacto total ou parcial do educando com os seus companheiros, através de meios que o 

mantenham separado dos seus pares. 

2 - Na execução da medida pode utilizar-se o quarto do educando ou outro espaço adequado da respectiva 

unidade residencial, devendo o centro educativo organizar as condições que permitam o seu acompanhamento 

educativo, e, se necessário, clínico ou psicológico, por forma a ajudá-lo a reflectir na gravidade da sua conduta 

e a interiorizar os valores ínsitos à norma violada. 

 

 

Artigo 107.º - Competência para a aplicação das medidas disciplinares 

1 - O director do centro educativo tem competência para a aplicação de qualquer das medidas disciplinares 

previstas no presente Regulamento. 

2 - Para além do director, para aplicação da repreensão têm competência os profissionais directamente 

envolvidos na intervenção junto do educando e que, no momento da prática da infracção ou do seu 

conhecimento, estejam directamente em contacto com o mesmo. 

3 - As medidas cuja aplicação seja da competência exclusiva do director podem ser aplicadas pelo seu 

substituto legal, em caso de ausência ou impedimento deste. 

 

 

Artigo 108.º - Dever de informação ao conselho pedagógico 

1 - O conselho pedagógico deve ser regularmente informado dos procedimentos disciplinares em curso e das 

medidas disciplinares aplicadas. 

2 - A análise das questões disciplinares pelo conselho pedagógico deve ser feita de forma regular, com vista 

à uniformização de critérios e à proposta de medidas preventivas, de carácter organizativo ou pedagógico, que 

visem reduzir a necessidade de recurso ao procedimento e às medidas disciplinares. 
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SECÇÃO III - Procedimento disciplinar 
Artigo 109.º - Objectivo do procedimento disciplinar 

O procedimento disciplinar tem como objectivo averiguar da existência dos factos participados, qualificá-los 

como infracção disciplinar, analisar as circunstâncias em que ocorreram, determinar a sua gravidade e o seu 

autor e propor a aplicação da medida disciplinar, de acordo com os critérios definidos no artigo 198.º da Lei 

Tutelar Educativa. 

 

 

Artigo 110.º - Garantia de audição e de defesa do educando 

O início do procedimento disciplinar é comunicado ao educando, assim como os factos que lhe são imputados 

e as medidas disciplinares aplicáveis, sendo-lhe garantido o direito de ser ouvido e de se defender. 

 

 

Artigo 111.º - Formas do procedimento disciplinar 

1 - O procedimento disciplinar, consoante a gravidade das infracções, pode revestir a forma comum ou a 

forma sumária, salvaguardando-se, em qualquer caso, a garantia prevista no artigo anterior. 

2 - O procedimento disciplinar comum precede obrigatoriamente a aplicação de medidas disciplinares por 

infracções muito graves. 

3 - O procedimento disciplinar sumário precede a aplicação de medidas disciplinares por infracções leves e 

graves. 

4 - A aplicação da repreensão não carece de procedimento disciplinar desde que a infracção a que respeite 

seja leve e tenha sido directamente presenciada por profissional directamente envolvido na intervenção junto 

do educando. 

5 - Na situação prevista no número anterior, antes de aplicar a repreensão, o profissional deve dar ao educando 

a possibilidade de, oralmente e de forma sumária, explicar as razões que o levaram ao cometimento da 

infracção. 

 

 

Artigo 112.º - Procedimento disciplinar comum 

O procedimento disciplinar comum consta de: 

a) Participação de ocorrência; 

b) Registo de audição do educando; 

c) Registo de outras diligências consideradas necessárias à verificação dos factos ou à determinação da 

medida disciplinar; 

d) Relatório com proposta fundamentada. 

 

 

Artigo 113.º - Procedimento disciplinar sumário 

O procedimento disciplinar sumário consta de participação de ocorrência e de relatório sucinto, o qual contém 

a súmula das declarações do educando e do resultado de outras diligências realizadas, bem como a proposta 

de decisão. 
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Artigo 114.º - Competência e prazos 

1 - Compete ao director, em face da participação de ocorrência e no mais curto espaço de tempo possível, 

determinar a instauração de procedimento disciplinar, escolher a sua forma, designar o instrutor e fixar o 

prazo para a sua conclusão. 

2 - Em caso de ausência ou impedimento, a competência referida no número anterior pode ser exercida pelo 

substituto legal do director. 

3 - A designação de instrutor não deve recair sobre o técnico responsável pelo acompanhamento do educando 

nem sobre pessoa que tenha tido intervenção directa ou indirecta na ocorrência que originou o procedimento. 

4 - A instauração de procedimento disciplinar comum é comunicada ao tribunal no prazo de quarenta e oito 

horas. 

5 - A conclusão do procedimento disciplinar, independentemente da forma adoptada, deve ocorrer no mais 

curto espaço de tempo possível, não podendo, em caso algum, ultrapassar 10 dias úteis. 

 

 

Artigo 115.º - Interrupção de prazos 

A ausência não autorizada do educando interrompe os prazos de prescrição das infracções e das medidas 

disciplinares, bem como se necessário o prazo para a conclusão do procedimento disciplinar. 

 

 

Artigo 116.º - Arquivamento 

1 - Se o instrutor concluir, em qualquer fase do procedimento, pela inexistência de infracção disciplinar ou 

pela exclusão da responsabilidade disciplinar do educando, propõe o arquivamento. 

2 - O educando é informado da decisão de arquivamento. 

 

 

Artigo 117.º - Aplicação da medida disciplinar 

1 - Concluído o procedimento, o instrutor submete-o ao director do centro para decisão. 

2 - Antes de aplicar qualquer medida disciplinar, o director do centro pode, se o considerar suficiente e 

adequado, propor ao educando medidas de reparação do dano ou de conciliação com o ofendido, ou a 

realização de uma tarefa para benefício colectivo no centro. 

3 - A aceitação e o cumprimento pelo educando da proposta referida no número anterior extingue o 

procedimento. 

4 - Se o educando não aceitar ou não cumprir a proposta referida no n.º 2, o director do centro aplica de 

imediato a medida disciplinar que considerar adequada. 

 

 

Artigo 118.º - Comunicação e registo das medidas disciplinares 

1 - À excepção da repreensão, o educando é notificado da decisão que aplicar medida disciplinar, bem como 

dos fundamentos da mesma, no prazo máximo de vinte e quatro horas. 

2 - A decisão que aplicar medida disciplinar, salvo a repreensão, é comunicada, no prazo máximo de vinte e 

quatro horas, aos pais, ao representante legal ou a quem detiver a guarda de facto do educando e ao seu 

defensor. 

3 - Com excepção da repreensão, é obrigatório o registo das medidas disciplinares aplicadas no dossier 

individual do educando, através da junção ao mesmo de cópia do relatório e da decisão que concluem o 

procedimento disciplinar. 
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Artigo 119.º - Início de execução 

A execução da medida disciplinar inicia-se no mais breve prazo possível após a notificação ao educando da 

decisão que a aplicou. 

 

 

SECÇÃO IV - Recurso 
Artigo 120.º - Interposição de recurso 

1 - O educando, os pais, o representante legal ou quem tenha a sua guarda de facto e o defensor podem 

interpor recurso da decisão que aplicou a medida disciplinar ou, no caso do n.º 2 do artigo 118.º, do 

recebimento da comunicação. 

2 - O recurso é apresentado por escrito ao director do centro educativo ou ao seu superior hierárquico, no 

prazo máximo de quarenta e oito horas a contar da notificação ao educando da decisão que aplicou medida 

disciplinar. 

3 - A petição de recurso pode ser apresentada em forma simplificada, devendo, no entanto, conter a 

explicitação fundamentada das razões em que assenta a discordância com a decisão proferida. 

4 - A repreensão é insusceptível de recurso. 

 

 

Artigo 121.º - Efeitos do recurso 

1 - A possibilidade de interposição de recurso não impede o início da execução da medida disciplinar. 

2 - Apresentado o recurso, a entidade competente para a sua decisão pode determinar a suspensão da 

continuidade da execução se, pela análise sumária das razões invocadas, for de concluir que o mesmo tem 

fundamentos atendíveis. 

3 - A decisão de suspensão, a ter lugar, deve ser proferida no prazo máximo de vinte e quatro horas após 

apresentação do recurso no centro educativo. 

 

 

Artigo 122.º - Competência e prazo 

1 - O recurso é decidido pelo superior hierárquico do director do centro, salvo quando não for o director o 

autor da decisão, caso em que o pode decidir. 

2 - O recurso é decidido no prazo de cinco dias úteis a contar da data do seu recebimento. 

 

 

Artigo 123.º - Notificação da decisão 

1 - A decisão sobre o recurso é notificada ao educando, aos pais, representante legal ou pessoa que detenha 

a sua guarda de facto e ao defensor no prazo de vinte e quatro horas. 

2 - O recurso e a decisão que sobre o mesmo recair são igualmente dados a conhecer ao autor da decisão 

recorrida, ao tribunal e aos serviços de reinserção social de que depende o centro. 

3 - Do indeferimento cabe recurso para o tribunal. 
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CAPÍTULO IV - Organização dos centros educativos 

SECÇÃO I - Normas aplicáveis e integração orgânica 
Artigo 124.º - Normas aplicáveis 

À organização, funcionamento e regime de pessoal dos centros educativos aplica-se o disposto no presente 

Regulamento e na lei orgânica do Instituto de Reinserção Social. 

 

 

Artigo 125.º - Integração orgânica 

1 - Os centros educativos são serviços desconcentrados do Instituto de Reinserção Social e integram-se nas 

direcções regionais ou nas direcções de serviços de reinserção social nos Açores e na Madeira, consoante se 

localizem no continente ou nas Regiões Autónomas. 

2 - O despacho do Ministro da Justiça que fixar a competência territorial das direcções regionais determina 

quais os centros educativos que dependem de cada direcção regional. 

 

 

SECÇÃO II - Órgãos 
Artigo 126.º - Órgãos 

São órgãos dos centros educativos: 

a) O director; 

b) O conselho pedagógico. 

 

 

Artigo 127.º - Director 

1 - Ao director do centro educativo compete dirigir o centro e, nomeadamente: 

a) Coordenar globalmente todas as actividades desenvolvidas no âmbito do centro; 

b) Coordenar e orientar as actividades relacionadas com o apoio, acompanhamento e manutenção dos 

educandos, mantendo com estes contacto directo durante a sua permanência no centro; 

c) Assegurar a execução das decisões e deliberações dos órgãos do Instituto e do dirigente de que depende, 

respeitantes à gestão e orientação do centro; 

d) Submeter à aprovação dos competentes órgãos e dirigentes do Instituto, dentro dos prazos que lhe forem 

fixados, o projecto de intervenção educativa e o regulamento interno do centro, bem como propostas de 

alteração dos mesmos; 

e) Assegurar a execução do projecto de intervenção educativa e o cumprimento do regulamento interno do 

centro, bem como das leis, regulamentos, decisões e orientações aplicáveis ao centro; 

f) Aprovar o projecto educativo pessoal de cada educando e tomar as decisões mais relevantes relativas a sua 

execução e avaliação, ouvido o conselho pedagógico, e assegurar a execução de decisões que sobre estas 

matérias lhe forem transmitidas pelos órgãos ou dirigentes competentes do Instituto; 

g) Aprovar as informações, relatórios e perícias elaborados sobre os educandos, ouvido o conselho 

pedagógico e tomar as decisões mais relevantes relativas à execução dos internamentos previstos nas alíneas 

b) a e) do artigo 145.º da Lei Tutelar Educativa; 

h) Submeter a aprovação dos competentes órgãos e dirigentes do Instituto, dentro dos prazos que lhe forem 

fixados, o plano e o relatório anual de actividades, bem como o orçamento e as contas do centro; 

i) Assegurar a gestão dos recursos humanos, financeiros, materiais e afectos ao centro, segundo as 

orientações dos órgãos dirigentes do Instituto e em articulação com os serviços regionais e centrais; 

j) Proceder à autorização e liquidação das despesas próprias do centro, no âmbito da sua competência; 
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l) Zelar pela conservação, manutenção e rentabilização das instalações, equipamento e outros bens afectos ao 

centro; 

m) Convocar e dirigir as reuniões do conselho pedagógico; 

n) Assegurar a permanente articulação do centro com os tribunais e com entidades públicas e particulares 

que intervêm em áreas de interesse para o desenvolvimento da actividade do centro; 

o) Participar na elaboração de orientações técnicas sobre a actividade dos centros educativos e de instruções 

de carácter genérico sobre o seu funcionamento; 

p) Exercer os demais poderes que por lei, regulamento, delegação ou subdelegação lhe sejam conferidos. 

2 - O director é coadjuvado, no exercício das suas funções, por um subdirector, que o substitui nas suas faltas 

e impedimentos. 

3 - Nos centros educativos especiais o director é coadjuvado por dois subdirectores, sendo um deles 

especificamente destinado a dirigir as questões técnicas de saúde. 

 

 

Artigo 128.º - Conselho pedagógico 

Ao conselho pedagógico compete pronunciar-se sobre todas as matérias relacionadas com a intervenção 

educativa do centro, nomeadamente: 

a) Apreciar as propostas de projecto de intervenção educativa e de regulamento interno do centro, bem como 

de eventuais propostas de alteração dos mesmos; 

b) Apreciar o plano e o relatório anual de actividades do centro; 

c) Apreciar a proposta de orçamento e a conta do centro; 

d) Tomar conhecimento de todas as decisões judiciais relativas aos educandos e pronunciar-se sobre os 

métodos e as estratégias mais adequadas à sua execução; 

e) Pronunciar-se sobre o diagnóstico elaborado para cada educando e propor, quando necessário, o seu 

aprofundamento ou actualização; 

f) Dar parecer sobre as informações, relatórios e perícias elaborados sobre os educandos, em cumprimento 

de decisões judiciais; 

g) Dar parecer sobre o projecto educativo pessoal de cada educando em execução de medida tutelar de 

internamento, bem como os planos de intervenção educativa relativos a educandos em execução de outros 

internamentos; 

h) Tomar conhecimento regular da evolução da situação de cada educando e dar parecer sobre os relatórios 

de execução dos projectos educativos pessoais e as propostas de revisão das medidas; 

i) Zelar pela existência de condições que possibilitem aos educandos uma vivência no centro o mais 

aproximada possível à vida social comum, propondo orientações que estimulem a participação da família e 

de outros elementos significativos do meio social no seu processo educativo e de reinserção social; 

j) Tomar conhecimento regular dos prémios atribuídos aos educandos e avaliar os seus efeitos pedagógicos, 

l) Tomar conhecimento regular dos procedimentos disciplinares em curso e das medidas disciplinares 

aplicadas aos educandos e avaliar os seus efeitos pedagógicos; 

m) Avaliar, com regularidade, os efeitos das saídas autorizadas dos educandos; 

n) Avaliar, com regularidade, as situações de ausência não autorizada de educandos e propor medidas que 

visem diminuir as possibilidades da sua ocorrência; 

o) Avaliar, com regularidade, os resultados dos programas em desenvolvimento no centro e propor a sua 

manutenção, revisão ou substituição; 

p) Tomar conhecimento das exposições, reclamações e recursos apresentados pelos educandos, pelos pais, 

representante legais ou defensores, relativos a decisões do centro; 
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q) Dar parecer sobre o plano de investimentos do centro e sobre a realização de obras ou aquisições de bens 

e serviços de valor igual ou superior a 1 milhão de escudos. 

 

 

Artigo 129.º - Composição do conselho pedagógico 

1 - O conselho pedagógico tem a seguinte composição: 

a) O director do centro, que preside e tem voto de qualidade; 

b) O subdirector ou os subdirectores, no caso de centros educativos especiais; 

c) O coordenador da equipa técnica e residencial; 

d) O coordenador da equipa de programas; 

e) Técnicos de reinserção social, de saúde e outros. 

2 - A designação dos técnicos referidos na alínea e) do número anterior é feita pelo presidente do Instituto de 

Reinserção Social, sob proposta do director do centro, ouvidos os restantes membros do conselho e segundo 

critérios de pluridisciplinaridade e de funcionalidade do conselho. 

3 - Participam também no conselho pedagógico os chefes de secção do sector administrativo quando da 

agenda da reunião constarem assuntos relacionados com as competências referidas nas alíneas b), c) e q) do 

artigo anterior. 

4 - Mediante designação do director, sob proposta de qualquer membro do conselho, podem participar nas 

reuniões, a título consultivo, outros elementos cuja audição seja relevante, nomeadamente técnicos 

responsáveis pelo acompanhamento do educando quando se tratar de assuntos com ele directamente 

relacionado. 

 

 

Artigo 130.º - Funcionamento do conselho pedagógico 

1 - O conselho pedagógico reúne ordinariamente duas vezes por mês e extraordinariamente sempre que o 

director o convoque, por sua iniciativa ou mediante proposta de, pelo menos, dois membros do conselho. 

2 - As reuniões são convocadas por escrito com, pelo menos, dois dias de antecedência, devendo a 

convocatória conter a agenda de trabalhos. 

3 - Das actas das reuniões são lavrados extractos das decisões relativas a cada educando, para efeitos judiciais 

ou outros. 

 

 

SECÇÃO III - Serviços 
Artigo 131.º - Serviços 

São serviços do centro: 

a) O sector técnico-pedagógico; 

b) O sector administrativo. 

 

 

Artigo 132.º - Sector técnico-pedagógico 

1 - Ao sector técnico-pedagógico compete assegurar todas as tarefas relacionadas com o acolhimento e o 

enquadramento residencial, educativo, formativo e terapêutico dos educandos, através da gestão das unidades 

residenciais e do desenvolvimento de programas e acções decorrentes do projecto de intervenção educativa 

do centro, tendo em vista a execução das decisões judiciais e a reinserção social dos educandos. 

2 - O sector técnico-pedagógico é dirigido directamente pelo director do centro ou pelo subdirector, mediante 

delegação de competências do director. 
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3 - O sector técnico-pedagógico compreende todos os profissionais directamente envolvidos na intervenção 

educativa junto dos educandos, organizados em duas equipas: 

a) A equipa técnica e residencial; 

b) A equipa de programas. 

4 - A gestão de cada uma das equipas referidas no número anterior é assegurada por um coordenador, 

equiparado, para todos os efeitos legais, a coordenador de equipa de reinserção social. 

5 - A existência de unidades residenciais de regime fechado num centro educativo pode justificar a criação de 

uma equipa específica que exerce as competências previstas nos artigos 132.º e 133.º 

 

 

Artigo 133.º - Equipa técnica e residencial 

1 - À equipa técnica e residencial compete assegurar todas as tarefas relacionadas com o acolhimento e o 

enquadramento residencial dos educandos, bem como com a preparação, o acompanhamento e a avaliação 

das acções necessárias à execução das decisões judiciais, na perspectiva da sua reinserção social. 

2 - Na execução das competências referidas no número anterior, a equipa técnica e residencial organiza-se 

em subequipas de unidade residencial, competindo a cada uma a gestão e organização da respectiva unidade, 

o planeamento diário e semanal das actividades e o acompanhamento individualizado de cada um dos 

educandos que a compõem. 

3 - Por despacho do presidente do Instituto, sob proposta do director do centro, será designado um 

responsável pela coordenação da actividade dos técnico-profissionais que integram cada subequipa de 

unidade residencial, o qual será remunerado pelo índice imediatamente superior àquele em que se encontre 

posicionado na carreira de origem. 

4 - Cada educando dispõe de um técnico responsável pelo seu acompanhamento, o qual deve desempenhar 

o papel de tutor técnico apoiando, orientando e supervisionando todo o processo educativo do educando, 

estabelecendo a articulação com a família e o meio social de origem deste e preparando as informações, 

relatórios e planos necessários ao cumprimento da decisão judicial que determinou o internamento. 

 

 

Artigo 134.º - Equipa de programas 

1 - À equipa de programas compete assegurar o planeamento, a execução e a avaliação dos programas 

educativos previstos no projecto de intervenção educativa do centro, de acordo com o disposto nos artigos 

25.º a 32.º do presente Regulamento. 

2 - A equipa de programas compreende todos os profissionais, sejam ou não funcionários do Instituto, que 

no centro desenvolvem as actividades previstas no número anterior. 

3 - De acordo com as suas valências específicas, os profissionais que compõem a equipa de programas 

podem organizar-se em: 

a) Subequipa pedagógica; 

b) Subequipa clínica e terapêutica. 

4 - À subequipa pedagógica compete, preferencialmente, o desenvolvimento de programas e actividades de 

formação escolar, de animação sócio-cultural e desportivas, de orientação vocacional e de formação 

profissional, bem como a articulação com o meio exterior na perspectiva da inserção sócio-profissional dos 

educandos. 

5 - No âmbito da subequipa pedagógica deve ser designado um técnico responsável pelas actividades 

escolares, de animação sócio-cultural e desportivas, e outro responsável pelos programas de orientação 

vocacional e de formação profissional e pela inserção sócio-profissional dos educandos. 
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6 - À subequipa clínica e terapêutica compete, preferencialmente, o desenvolvimento de programas e acções 

de educação para a saúde e terapêuticos de reeducação e de tratamento do comportamento delinquente, bem 

como acções individualizadas de diagnóstico médico e psicológico, e prestar a cada educando os cuidados 

de saúde e o apoio psicológico de que carece. 

 

 

Artigo 135.º - Apoio administrativo ao sector técnico-pedagógico 

O sector técnico-pedagógico dispõe de apoio administrativo próprio no âmbito do qual são organizados os 

ficheiros e dossiers dos educandos, bem como todas as actividades relacionadas com o registo, tratamento e 

circulação de expediente relativo a este sector. 

 

 

Artigo 136.º - Reuniões 

1 - O sector técnico-pedagógico reúne em plenário pelo menos uma vez em cada trimestre, sem prejuízo de 

outras reuniões fixadas no regulamento interno ou convocadas pelo dirigente responsável. 

2 - No âmbito da equipa técnica e residencial realizam-se regularmente, entre outras, as seguintes reuniões: 

a) Reunião de equipa técnica e residencial; 

b) Reunião de subequipa de unidade residencial; 

c) Reunião de subequipa de unidade residencial com os educandos. 

3 - No âmbito da equipa de programas realizam-se regularmente, entre outras, as seguintes reuniões: 

a) Reunião da equipa de programas; 

b) Reunião da subequipa pedagógica; 

c) Reunião da subequipa clínica e terapêutica. 

4 - A periodicidade das reuniões previstas nos números anteriores é fixada no regulamento interno do centro 

educativo. 

 

 

Artigo 137.º - Articulação funcional 

1 - Sem prejuízo das reuniões previstas no artigo anterior, os profissionais do sector técnico-pedagógico 

devem privilegiar formas expeditas de articulação funcional e de cooperação, designadamente para efeitos de 

elaboração de diagnósticos e para preparação, execução e avaliação dos projectos educativos pessoais ou 

dos planos de intervenção educativa dos educandos. 

2 - Compete ao técnico responsável pelo acompanhamento de cada educando suscitar, relativamente a este, 

a cooperação dos restantes agentes educativos e sistematizar os respectivos contributos. 

 

 

Artigo 138.º - Sector administrativo 

1 - Ao sector administrativo do centro compete desenvolver as tarefas relativas à organização e gestão dos 

recursos humanos, financeiros e materiais afectos ao centro. 

2 - O sector administrativo é dirigido directamente pelo director do centro ou pelo subdirector, mediante 

delegações de competências do director. 

3 - O sector administrativo compreende: 

a) A secção de pessoal e assuntos gerais; 

b) A secção de contabilidade e património. 
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Artigo 139.º - Secção de pessoal e assuntos gerais 

À secção de pessoal e assuntos gerais compete: 

a) Assegurar todas as operações de administração do pessoal afecto ao centro educativo; 

b) Assegurar as actividades relacionadas com o registo e circulação de expediente; 

c) Assegurar a realização das demais tarefas de apoio administrativo que lhe forem cometidas pelo director 

do centro. 

 

 

Artigo 140.º - Secção de contabilidade e património 

À secção de contabilidade e património compete: 

a) Elaborar as propostas de orçamento e as contas do centro; 

b) Processar e liquidar as despesas do centro de acordo com o orçamento aprovado; 

c) Assegurar o funcionamento da contabilidade e tesouraria; 

d) Assegurar o expediente necessário ao pagamento das remunerações e abonos diversos ao pessoal; 

e) Proceder à aquisição de bens e serviços necessários ao funcionamento do centro; 

f) Exercer as actividades de conservação das instalações e assegurar a manutenção do equipamento; 

g) Elaborar e manter actualizado o inventário geral dos bens afectos ao centro; 

h) Assegurar e gerir os meios logísticos necessários às actividades residenciais, educativas, formativas e 

terapêuticas; 

i) Assegurar a exploração económica dos meios afectos ao centro. 

 

 

SECÇÃO IV - Regime de funcionamento 
Artigo 141.º - Regime de funcionamento 

O regime de funcionamento dos centros educativos é estabelecido na lei orgânica do Instituto de Reinserção 

Social, que fixa igualmente as regras de atribuição de residência e de fornecimento de refeições a pessoal ao 

serviço nos centros. 

 

 

Artigo 142.º - Trabalho em fim-de-semana e feriado 

Sem prejuízo do disposto na lei orgânica do Instituto de Reinserção Social, é obrigatória a presença no centro 

educativo em fins-de-semana e feriados de, pelo menos, um técnico de reinserção social por cada regime de 

execução das medidas executadas no centro e de um dirigente ou coordenador, em regime rotativo. 

 

 

SECÇÃO V - Ambiente de trabalho 
Artigo 143.º - Comunicação e cooperação 

A organização e o funcionamento dos centros educativos devem privilegiar a comunicação e a cooperação 

entre os sectores e entre as diferentes categorias de profissionais, incluindo dirigentes e coordenadores, por 

forma a estabelecer-se um ambiente de trabalho adequado à intervenção pedagógica. 

 

 

Artigo 144.º - Formação e desempenho profissionais 

Os profissionais que trabalham nos centros educativos devem receber formação adequada e ser 

continuamente encorajados de forma a desempenhar as suas funções com sentido pedagógico e 
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responsabilizador, agindo sempre de modo a merecer e a ganhar o respeito dos educandos e a proporcionar-

lhes modelos de identificação positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LEGISLAÇÃO FUNDAMENTAL DE DIREITO PENAL | Para criminólogos e juristas | Volume II 

312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



REGIME JURÍDICO APLICÁVEL À PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E À PROTECÇÃO E ASSISTÊNCIA SUAS VÍTIMAS 

Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro 

313 

REGIME JURÍDICO APLICÁVEL À PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E À 

PROTECÇÃO E ASSISTÊNCIA SUAS VÍTIMAS 
Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro 

 

Atualizada de acordo com a Lei n.º 19/2013, de 21 de Fevereiro, Retificação n.º 15/2013, de 19 de Março, Lei 

n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro, Lei n.º 42/2016, de 28 de Dezembro 

Lei n.º 24/2017, de 24 de Maio, Lei n.º 2/2020, de 31 de Março e Lei n.º 54/2020, de 26 de Agosto. 

 

SUMÁRIO 

Estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à protecção e à assistência das 

suas vítimas e revoga a Lei n.º 107/99, de 3 de Agosto, e o Decreto-Lei n.º 323/2000, de 19 de Dezembro 

 

Lei n.º 112/2009 , de 16 de Setembro 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte: 

 

CAPÍTULO I - Disposições gerais 
Artigo 1.º - Objeto 

A presente lei estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e à 

assistência das suas vítimas. 

 

 

Artigo 2.º - Definições 

Para efeitos de aplicação da presente lei, considera-se: 

a) «Vítima» a pessoa singular que sofreu um dano, nomeadamente um atentado à sua integridade física ou 

psíquica, um dano emocional ou moral, ou uma perda material, diretamente causada por ação ou omissão, 

no âmbito do crime de violência doméstica previsto no artigo 152.º do Código Penal; 

b) «Vítima especialmente vulnerável» a vítima cuja especial fragilidade resulte, nomeadamente, da sua 

diminuta ou avançada idade, do seu estado de saúde ou do facto de o tipo, o grau e a duração da vitimização 

haver resultado em lesões com consequências graves no seu equilíbrio psicológico ou nas condições da sua 

integração social; 

c) «Técnico de apoio à vítima» a pessoa devidamente habilitada que, no âmbito das suas funções, presta 

assistência direta às vítimas; 

d) «Rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica» o conjunto dos organismos vocacionados 

para o apoio às vítimas, incluindo o organismo da Administração Pública responsável pela área da cidadania 

e da igualdade de género, o Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), as casas de abrigo, as estruturas 

de atendimento, as respostas de acolhimento de emergência, as respostas específicas de organismos da 

Administração Pública e o serviço telefónico gratuito com cobertura nacional de informação a vítimas de 

violência doméstica; 

e) «Organizações de apoio à vítima» as organizações da sociedade civil, não governamentais (organizações 

não governamentais, organizações não governamentais de mulheres, instituições particulares de 

solidariedade social, fundações ou outras associações sem fins lucrativos), legalmente estabelecidas, cuja 

atividade se processa em cooperação com a ação do Estado e demais organismos públicos; 

f) «Programa para autores de crimes no contexto da violência doméstica» a intervenção estruturada junto dos 

autores de crimes no contexto da violência doméstica, que promova a mudança do seu comportamento 
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criminal, contribuindo para a prevenção da reincidência, proposta e executada pelos serviços de reinserção 

social, ou por outras entidades competentes em razão da matéria. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

CAPÍTULO II - Finalidades 
Artigo 3.º - Finalidades 

A presente lei estabelece um conjunto de medidas que têm por fim: 

a) Desenvolver políticas de sensibilização nas áreas da educação, da informação, da saúde, da segurança, da 

justiça e do apoio social, dotando os poderes públicos de instrumentos adequados para atingir esses fins; 

b) Consagrar os direitos das vítimas, assegurando a sua proteção célere e eficaz; 

c) Criar medidas de proteção com a finalidade de prevenir, evitar e punir a violência doméstica; 

d) Consagrar uma resposta integrada dos serviços sociais de emergência e de apoio à vítima, assegurando 

um acesso rápido e eficaz a esses serviços; 

e) Tutelar os direitos dos trabalhadores vítimas de violência doméstica; 

f) Garantir os direitos económicos da vítima de violência doméstica, para facilitar a sua autonomia; 

g) Criar políticas públicas destinadas a garantir a tutela dos direitos da vítima de violência doméstica; 

h) Assegurar uma proteção policial e jurisdicional célere e eficaz às vítimas de violência doméstica; 

i) Assegurar a aplicação de medidas de coação e reações penais adequadas aos autores do crime de violência 

doméstica, promovendo a aplicação de medidas complementares de prevenção e tratamento; 

j) Incentivar a criação e o desenvolvimento de associações e organizações da sociedade civil que tenham por 

objetivo atuar contra a violência doméstica, promovendo a sua colaboração com as autoridades públicas; 

l) Garantir a prestação de cuidados de saúde adequados às vítimas de violência doméstica; 

m) Prever a análise retrospetiva de situações de homicídio ocorrido em contexto de violência doméstica e que 

tenham sido já objeto de decisão judicial transitada em julgado ou de decisão de arquivamento, com vista a 

retirar conclusões que permitam a implementação de novas metodologias preventivas ao nível dos 

procedimentos dos serviços da Administração Pública com intervenção na proteção das vítimas. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 4.º - Plano Nacional Contra a Violência Doméstica 

1 - Ao Governo compete elaborar e aprovar um Plano Nacional Contra a Violência Doméstica (PNCVD), cuja 

aplicação deve ser prosseguida em coordenação com as demais políticas sectoriais e com a sociedade civil. 

2 - A dinamização, o acompanhamento e a execução das medidas constantes do PNCVD competem ao 

organismo da Administração Pública responsável pela área da cidadania e da igualdade de género. 

 

 

Artigo 4.º-A - Análise retrospetiva de situações de homicídio em violência doméstica 

1 - Os serviços da Administração Pública com intervenção na proteção das vítimas de violência doméstica 

realizam uma análise retrospetiva das situações de homicídio ocorrido em contexto de violência doméstica e 

que tenham sido já objeto de decisão judicial transitada em julgado ou de decisão de arquivamento, visando 
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retirar conclusões que permitam a implementação de novas metodologias preventivas ao nível dos respetivos 

procedimentos. 

2 - Para efeitos do número anterior, é constituída uma Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em 

Violência Doméstica composta por: 

a) Um representante designado pelo Ministério da Justiça; 

b) Um representante designado pelo Ministério da Saúde; 

c) Um representante designado pelo Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social; 

d) Um representante da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI); 

e) Um representante do organismo da Administração Pública responsável pela área da cidadania e da 

igualdade de género; 

f) Um representante do Ministério Público; 

g) Um representante da força de segurança territorialmente competente na área em que tiver sido praticado o 

crime. 

3 - Para além dos elementos referidos no número anterior, podem ainda integrar a equipa um ou mais 

representantes de entidades locais, incluindo organizações da sociedade civil, que tenham tido intervenção 

no caso. 

4 - A análise prevista no n.º 1 compreende exclusivamente a análise dos seguintes elementos: 

a) Documentação constante do processo judicial; 

b) Documentação técnica das entidades representadas na equipa; 

c) Depoimentos prestados pelos técnicos que acompanharam o caso; 

d) Demais documentação de natureza técnica considerada relevante. 

5 - Para efeitos do disposto no presente artigo, as entidades públicas ou privadas com intervenção neste 

domínio devem facultar toda a documentação e prestar outras informações relevantes solicitadas para o efeito. 

6 - Sempre que se justificar, a Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica produz 

recomendações tendo em vista a implementação de novas metodologias preventivas ao nível dos 

procedimentos. 

7 - Os elementos da Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica estão sujeitos ao 

dever de confidencialidade. 

8 - Os representantes das entidades que integram a Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência 

Doméstica não têm, pelo exercício destas funções, direito a receber qualquer tipo de remuneração ou abono. 

9 - O procedimento previsto no presente artigo é regulamentado por portaria aprovada pelos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas da administração interna, da cidadania e da igualdade de género, da saúde, 

da justiça e da segurança social. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

CAPÍTULO III - Princípios 
Artigo 5.º - Princípio da igualdade 

Toda a vítima, independentemente da ascendência, nacionalidade, condição social, sexo, etnia, língua, idade, 

religião, deficiência, convicções políticas ou ideológicas, orientação sexual, cultura e nível educacional goza 

dos direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana, sendo-lhe assegurada a igualdade de 

oportunidades para viver sem violência e preservar a sua saúde física e mental. 
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Artigo 6.º - Princípio do respeito e reconhecimento 

1 - À vítima é assegurado, em todas as fases e instâncias de intervenção, tratamento com respeito pela sua 

dignidade pessoal. 

2 - O Estado assegura às vítimas especialmente vulneráveis a possibilidade de beneficiar de um tratamento 

específico, o mais adaptado possível à sua situação. 

 

 

Artigo 7.º - Princípio da autonomia da vontade 

A intervenção junto da vítima está limitada ao respeito integral da sua vontade, sem prejuízo das demais 

disposições aplicáveis no âmbito da legislação penal e processual penal. 

 

 

Artigo 8.º - Princípio da confidencialidade 

Sem prejuízo do disposto no Código de Processo Penal, os serviços de apoio técnico à vítima asseguram o 

adequado respeito pela sua vida privada, garantindo o sigilo das informações que esta prestar. 

 

 

Artigo 9.º - Princípio do consentimento 

1 - Sem prejuízo do disposto no Código de Processo Penal, qualquer intervenção de apoio à vítima deve ser 

efetuada após esta prestar o seu consentimento livre e esclarecido. 

2 - A intervenção de apoio específico, nos termos da presente lei, ao jovem vítima de violência doméstica, 

com idade igual ou superior a 16 anos, depende somente do seu consentimento. 

3 - A intervenção de apoio específico, nos termos da presente lei, à criança ou jovem vítima de violência 

doméstica, com idade inferior a 16 anos, depende do consentimento de representante legal, ou na sua 

ausência ou se este for o agente do crime, da entidade designada pela lei e do consentimento da criança ou 

jovem com idade igual ou superior a 12 anos. 

4 - O consentimento da criança ou jovem com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos é bastante para 

legitimar a intervenção de apoio específico nos termos da presente lei, caso as circunstâncias impeçam a 

receção, em tempo útil, de declaração sobre o consentimento de representante legal, ou na sua ausência ou 

se este for o agente do crime, da entidade designada pela lei. 

5 - A criança ou jovem vítima de violência doméstica, com idade inferior a 12 anos, tem o direito a pronunciar-

se, em função da sua idade e grau de maturidade, sobre o apoio específico nos termos da presente lei. 

6 - A vítima pode, em qualquer momento, revogar livremente o seu consentimento. 

7 - O disposto no presente artigo não prejudica os procedimentos de urgência previstos nos artigos 91.º e 

92.º da Lei de Proteção das Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro. 

 

 

Artigo 10.º - Proteção da vítima que careça de capacidade para prestar o seu consentimento 

1 - Fora do âmbito do processo penal, qualquer intervenção de apoio a vítima que careça de capacidade para 

prestar o seu consentimento apenas poderá ser efetuada em seu benefício direto. 

2 - Sempre que, nos termos da lei, um maior careça, em virtude de perturbação mental, de doença ou por 

motivo similar, de capacidade para consentir numa intervenção, esta não poderá ser efetuada sem a 

autorização do seu representante, ou na sua ausência ou se este for o agente do crime, de uma autoridade ou 

de uma pessoa ou instância designada nos termos da lei. 

3 - A vítima em causa deve, na medida do possível, participar no processo de autorização. 
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Artigo 11.º - Princípio da informação 

O Estado assegura à vítima a prestação de informação adequada à tutela dos seus direitos, designadamente 

sobre os serviços de apoio e as medidas legais disponíveis, garantindo que a mesma é prestada em tempo 

útil e em língua que a vítima compreenda. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 12.º - Princípio do acesso equitativo aos cuidados de saúde 

O Estado, tendo em conta as necessidades de saúde, assegura as medidas adequadas com vista a garantir o 

acesso equitativo da vítima aos cuidados de saúde de qualidade apropriada. 

 

 

Artigo 13.º - Obrigações profissionais e regras de conduta 

Qualquer intervenção de apoio técnico à vítima deve ser efetuada na observância das normas e obrigações 

profissionais, bem como das regras de conduta aplicáveis ao caso concreto. 

 

 

CAPÍTULO IV - Estatuto de vítima 

SECÇÃO I - Atribuição, direitos e cessação do estatuto de vítima 
Artigo 14.º - Atribuição do estatuto de vítima 

1 - Apresentada a denúncia da prática do crime de violência doméstica, não existindo fortes indícios de que a 

mesma é infundada, as autoridades judiciárias ou os órgãos de polícia criminal competentes atribuem à vítima, 

para todos os efeitos legais, o estatuto de vítima. 

2 - Sempre que existam filhos menores, o regime de visitas do agressor deve ser avaliado, podendo ser 

suspenso ou condicionado, nos termos da lei aplicável. 

3 - No mesmo ato é entregue à vítima documento comprovativo do referido estatuto, que compreende os 

direitos e deveres estabelecidos na presente lei, além da cópia do respetivo auto de notícia, ou da apresentação 

de queixa. 

4 - Em situações excecionais e devidamente fundamentadas pode ser atribuído o estatuto de vítima pelo 

organismo da Administração Pública responsável pela área da cidadania e da igualdade de género, valendo 

este para os efeitos previstos na presente lei, com exceção dos relativos aos procedimentos policiais e 

judiciários. 

5 - A vítima e as autoridades competentes estão obrigadas a um dever especial de cooperação, devendo agir 

sob os ditames da boa fé. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 15.º - Direito à informação 

1 - É garantida à vítima, desde o seu primeiro contacto com as autoridades competentes para a aplicação da 

lei, o acesso às seguintes informações: 

a) O tipo de serviços ou de organizações a que pode dirigir-se para obter apoio; 

b) O tipo de apoio que pode receber; 
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c) Onde e como pode apresentar denúncia; 

d) Quais os procedimentos sequentes à denúncia e qual o seu papel no âmbito dos mesmos; 

e) Como e em que termos pode receber proteção; 

f) Em que medida e em que condições tem acesso a: 

i) Aconselhamento jurídico; ou 

ii) Apoio judiciário; ou 

iii) Outras formas de aconselhamento; 

g) Quais os requisitos que regem o seu direito a indemnização; 

h) Quais os mecanismos especiais de defesa que pode utilizar, sendo residente em outro Estado. 

2 - Sempre que a vítima o solicite junto da entidade competente para o efeito, e sem prejuízo do regime do 

segredo de justiça, deve ainda ser-lhe assegurada informação sobre: 

a) O seguimento dado à denúncia; 

b) Os elementos pertinentes que lhe permitam, após a acusação ou a decisão instrutória, ser inteirada do 

estado do processo e da situação processual do arguido, por factos que lhe digam respeito, salvo em casos 

excecionais que possam prejudicar o bom andamento dos autos; 

c) A sentença do tribunal. 

3 - Devem ser promovidos os mecanismos adequados para fornecer à vítima a informação sobre a libertação 

de agente detido, preso preventivamente ou condenado pela prática do crime de violência doméstica, no 

âmbito do processo penal. 

4 - A vítima deve ainda ser informada, sempre que tal não perturbe o normal desenvolvimento do processo 

penal, sobre o nome do agente responsável pela investigação, bem como da possibilidade de entrar em 

contacto com o mesmo para obter informações sobre o estado do processo penal. 

5 - Deve ser assegurado à vítima o direito de optar por não receber as informações referidas nos números 

anteriores, salvo quando a comunicação das mesmas for obrigatória nos termos do processo penal aplicável. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 16.º - Direito à audição e à apresentação de provas 

1 - A vítima que se constitua assistente colabora com o Ministério Público de acordo com o estatuto do 

assistente em processo penal. 

2 - As autoridades apenas devem inquirir a vítima na medida do necessário para os fins do processo penal. 

 

 

Artigo 17.º - Garantias de comunicação 

1 - Devem ser tomadas as medidas necessárias, em condições comparáveis às aplicáveis ao agente do crime, 

para minimizar tanto quanto possível os problemas de comunicação, quer em relação à compreensão, quer 

em relação à intervenção da vítima na qualidade de sujeito processual nos diversos atos processuais do 

processo penal em causa. 

2 - São aplicáveis nas situações referidas no número anterior, as disposições legais em vigor relativas à 

nomeação de intérprete. 
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Artigo 18.º - Assistência específica à vítima 

O Estado assegura, gratuitamente nos casos estabelecidos na lei, que a vítima tenha acesso a consulta jurídica 

e a aconselhamento sobre o seu papel durante o processo e, se necessário, o subsequente apoio judiciário 

quando esta seja sujeito em processo penal. 

 

 

Artigo 19.º - Despesas da vítima resultantes da sua participação no processo penal 

À vítima que intervenha na qualidade de sujeito no processo penal, deve ser proporcionada a possibilidade 

de ser reembolsada das despesas efetuadas em resultado da sua legítima participação no processo penal, nos 

termos estabelecidos na lei. 

 

 

Artigo 20.º - Direito à protecção 

1 - É assegurado um nível adequado de proteção à vítima e, sendo caso disso, à sua família ou a pessoas em 

situação equiparada, nomeadamente no que respeita à segurança e salvaguarda da vida privada, sempre que 

as autoridades competentes considerem que existe uma ameaça séria de represálias, de situações de 

revitimação ou fortes indícios de que essa privacidade possa ser perturbada. 

2 - O contacto entre vítimas e arguidos em todos os locais que impliquem a presença em diligências conjuntas, 

nomeadamente nos edifícios dos tribunais, deve ser evitado, sem prejuízo da aplicação das regras processuais 

estabelecidas no Código de Processo Penal. 

3 - Às vítimas especialmente vulneráveis deve ser assegurado o direito a beneficiarem, por decisão judicial, 

de condições de depoimento, por qualquer meio compatível, que as protejam dos efeitos do depoimento 

prestado em audiência pública. 

4 - O juiz ou, durante a fase de inquérito, o Ministério Público, devem determinar, sempre que tal se mostre 

imprescindível à proteção da vítima e obtido o seu consentimento, que lhe seja assegurado apoio psicossocial 

e proteção por teleassistência, por período não superior a seis meses, prorrogável se circunstâncias 

associadas à proteção da vítima o justificarem. 

5 - A vítima pode requerer que a sua morada seja ocultada nas notificações das autoridades competentes que 

tenham o suspeito ou o arguido como destinatário. 

6 - O organismo da Administração Pública responsável pela área da cidadania e da igualdade de género pode 

recorrer a regimes de parceria para instalar, assegurar e manter em funcionamento sistemas técnicos de 

teleassistência. 

7 - O disposto nos números anteriores não prejudica a aplicação das demais soluções constantes do regime 

especial de proteção de testemunhas, nomeadamente no que se refere à proteção dos familiares da vítima. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

Lei n.º 54/2020, de 26 de Agosto 

 

 

Artigo 21.º - Direito a indemnização e a restituição de bens 

1 - À vítima é reconhecido, no âmbito do processo penal, o direito a obter uma decisão de indemnização por 

parte do agente do crime, dentro de um prazo razoável. 

2 - Para efeito da presente lei, há sempre lugar à aplicação do disposto no artigo 82.º-A do Código de Processo 

Penal, exceto nos casos em que a vítima a tal expressamente se opuser. 



LEGISLAÇÃO FUNDAMENTAL DE DIREITO PENAL | Para criminólogos e juristas | Volume II 

320 

3 - Salvo necessidade imposta pelo processo penal, os objetos restituíveis pertencentes à vítima e apreendidos 

no processo penal são imediatamente examinados e devolvidos. 

4 - Independentemente do andamento do processo, à vítima é reconhecido o direito a retirar da residência 

todos os seus bens de uso pessoal e, ainda, sempre que possível, os seus bens móveis próprios, bem como 

os bens pertencentes a filhos menores e a pessoa maior de idade que se encontre na direta dependência da 

vítima em razão de afetação grave, permanente e incapacitante no plano psíquico ou físico, devendo os bens 

constar de lista disponibilizada no âmbito do processo e sendo a vítima acompanhada, quando necessário, 

por autoridade policial. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 22.º - Condições de prevenção da vitimização secundária 

1 - A vítima tem direito a ser ouvida em ambiente informal e reservado, devendo ser criadas as adequadas 

condições para prevenir a vitimização secundária e para evitar que sofra pressões. 

2 - A vítima tem ainda direito, sempre que possível, e de forma imediata, a dispor de adequado atendimento 

psicológico e psiquiátrico por parte de equipas multidisciplinares de profissionais habilitadas à despistagem 

e terapia dos efeitos associados ao crime de violência doméstica. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 23.º - Vítima residente noutro Estado 

1 - A vítima não residente em Portugal beneficia das medidas adequadas ao afastamento das dificuldades que 

surjam em razão da sua residência, especialmente no que se refere ao andamento do processo penal. 

2 - A vítima não residente em Portugal beneficia ainda da possibilidade de prestar declarações para memória 

futura imediatamente após ter sido cometida a infração, bem como da audição através de videoconferência e 

de teleconferência. 

3 - É ainda assegurado à vítima de crime praticado fora de Portugal a possibilidade de apresentar denúncia 

junto das autoridades nacionais, sempre que não tenha tido a possibilidade de o fazer no Estado onde foi 

cometido o crime, caso em que as autoridades nacionais devem transmiti-la prontamente às autoridades 

competentes do território onde foi cometido o crime. 

4 - No caso de a vítima residir ou se ausentar para outro Estado-membro da União Europeia, a mesma pode 

solicitar a emissão de uma decisão europeia de proteção com respeito às medidas de coação, injunções ou 

regras de conduta no âmbito da suspensão provisória do processo em fase de inquérito, ou a penas principais 

ou acessórias nas quais sejam decretadas medidas de proteção nos termos previstos no regime jurídico 

correspondente. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 24.º - Cessação do estatuto de vítima 

1 - O estatuto de vítima cessa por vontade expressa da vítima ou por verificação da existência de fortes indícios 

de denúncia infundada. 



REGIME JURÍDICO APLICÁVEL À PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E À PROTECÇÃO E ASSISTÊNCIA SUAS VÍTIMAS 

Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro 

321 

2 - O estatuto de vítima cessa igualmente com o arquivamento do inquérito, do despacho de não pronúncia 

ou após o trânsito em julgado da decisão que ponha termo à causa, salvo se, a requerimento da vítima junto 

do Ministério Público ou do tribunal competente, consoante os casos, a necessidade da sua proteção o 

justificar. 

3 - A cessação do estatuto da vítima não prejudica, sempre que as circunstâncias do caso forem consideradas 

justificadas pelos correspondentes serviços, a continuação das modalidades de apoio social que tenham sido 

estabelecidas. 

4 - A cessação do estatuto da vítima, quando ocorra, em nenhum caso prejudica as regras aplicáveis do 

processo penal. 

 

 

SECÇÃO II - Proteção policial e tutela judicial 
Artigo 25.º - Acesso ao direito 

1 - É garantida à vítima, com prontidão, consulta jurídica a efetuar por advogado, bem como a célere e sequente 

concessão de apoio judiciário, com natureza urgente, nos termos legais. 

2 - Quando o mesmo facto der causa a diversos processos, deve ser assegurada, sempre que possível, a 

nomeação do mesmo mandatário ou defensor oficioso à vítima. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 2/2020, de 31 de Março 

 

 

Artigo 26.º - Assessoria e consultoria técnicas 

Os gabinetes de apoio aos magistrados judiciais e do Ministério Público previstos na Lei de Organização do 

Sistema Judiciário devem, sempre que possível, incluir assessoria e consultoria técnicas na área da violência 

doméstica. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 27.º - Gabinetes de atendimento e informação à vítima nos órgãos de polícia criminal 

1 - Os gabinetes de atendimento a vítimas a funcionar junto dos órgãos de polícia criminal asseguram a 

prevenção, o atendimento e o acompanhamento das situações de violência doméstica. 

2 - Cada força e serviço de segurança constituem a sua rede de gabinetes de atendimento, dotados de 

condições adequadas, nomeadamente de privacidade, ao atendimento de vítimas. 

3 - O disposto nos números anteriores deve igualmente ser concretizado, sempre que possível, nas instalações 

dos departamentos de investigação e ação penal (DIAP). 

 

 

Artigo 27.º-A - Intervenção dos órgãos de polícia criminal 

1 - No cumprimento das disposições aplicáveis às situações de violência doméstica, as forças e os serviços 

de segurança adotam os procedimentos necessários para assegurar o acompanhamento e a proteção policial 

das vítimas. 
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2 - A proteção policial de uma vítima de violência doméstica, no âmbito judicial ou fora dele, deve assentar 

na prestação de orientações de autoproteção ou num plano individualizado de segurança, elaborado pela 

autoridade de polícia localmente competente, em função do nível de risco de revitimação. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 28.º - Celeridade processual 

1 - Os processos por crime de violência doméstica têm natureza urgente, ainda que não haja arguidos presos. 

2 - A natureza urgente dos processos por crime de violência doméstica implica a aplicação do regime previsto 

no n.º 2 do artigo 103.º do Código de Processo Penal. 

 

 

Artigo 29.º - Denúncia do crime 

1 - A denúncia de natureza criminal é feita nos termos gerais, sempre que possível, através de formulários 

próprios, nomeadamente autos de notícia padrão, criados no âmbito da prevenção, da investigação criminal 

e do apoio às vítimas. 

2 - É ainda assegurada a existência de formulários próprios no âmbito do sistema de queixa eletrónica, que 

garante a conexão com um sítio da Internet de acesso público com informações específicas sobre violência 

doméstica. 

3 - A denúncia é de imediato elaborada pela entidade que a receber e, quando feita a entidade diversa do 

Ministério Público, é a este imediatamente transmitida, acompanhada de avaliação de risco da vítima efetuada 

pelos órgãos de polícia criminal. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 29.º-A - Medidas de proteção à vítima 

1 - Logo que tenha conhecimento da denúncia, sem prejuízo das medidas cautelares e de polícia já adotadas, 

o Ministério Público, caso não se decida pela avocação, determina ao órgão de polícia criminal, pela via mais 

expedita, a realização de atos processuais urgentes de aquisição de prova que habilitem, no mais curto período 

de tempo possível sem exceder as 72 horas, à tomada de medidas de proteção à vítima e à promoção de 

medidas de coação relativamente ao arguido. 

2 - Com a denúncia, a vítima é sempre encaminhada para as estruturas locais de apoio, em vista à elaboração 

de plano de segurança, caso não tenha sido elaborado pelo órgão de polícia criminal e para efeitos do 

recebimento de demais apoio legalmente previsto. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 30.º - Detenção 

1 - Em caso de flagrante delito por crime de violência doméstica, a detenção efetuada mantém-se até o detido 

ser apresentado a audiência de julgamento sob a forma sumária ou a primeiro interrogatório judicial para 

eventual aplicação de medida de coação ou de garantia patrimonial, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do 
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artigo 143.º, no n.º 1 do artigo 261.º, no n.º 4 do artigo 382.º e no n.º 3 do artigo 385.º do Código de Processo 

Penal. 

2 - Para além do previsto no n.º 1 do artigo 257.º do Código de Processo Penal, a detenção fora de flagrante 

delito pelo crime previsto no número anterior pode ser efetuada por mandado do juiz ou do Ministério Público, 

se houver perigo de continuação da atividade criminosa ou se tal se mostrar imprescindível à proteção da 

vítima. 

3 - Para além das situações previstas no n.º 2 do artigo 257.º do Código de Processo Penal, as autoridades 

policiais podem também ordenar a detenção fora de flagrante delito pelo crime previsto no n.º 1, por iniciativa 

própria, quando: 

a) Se encontre verificado qualquer dos requisitos previstos no número anterior; e 

b) Não for possível, dada a situação de urgência e de perigo na demora, aguardar pela intervenção da 

autoridade judiciária. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 31.º - Medidas de coação urgentes 

1 - Após a constituição de arguido pela prática do crime de violência doméstica, o tribunal pondera, no prazo 

máximo de 48 horas, a aplicação, com respeito pelos pressupostos gerais e específicos de aplicação das 

medidas de coação previstas no Código de Processo Penal, de medida ou medidas de entre as seguintes: 

a) Não adquirir, não usar ou entregar, de forma imediata, armas ou outros objetos e utensílios que detiver, 

capazes de facilitar a continuação da atividade criminosa; 

b) Sujeitar, mediante consentimento prévio, a frequência de programa para arguidos em crimes no contexto 

da violência doméstica; 

c) Não permanecer na residência onde o crime tenha sido cometido ou onde habite a vítima; 

d) Não contactar com a vítima, com determinadas pessoas ou frequentar certos lugares ou certos meios. 

2 - O disposto nas alíneas c) e d) do número anterior mantém a sua relevância mesmo nos casos em que a 

vítima tenha abandonado a residência em razão da prática ou de ameaça séria do cometimento do crime de 

violência doméstica. 

3 - As medidas previstas neste artigo são sempre cumuláveis com qualquer outra medida de coação prevista 

no Código de Processo Penal. 

4 - A medida ou medidas de coação que impliquem a restrição de contacto entre progenitores são 

imediatamente comunicadas ao representante do Ministério Público que exerce funções no tribunal 

competente, para efeitos de instauração, com caráter de urgência, do respetivo processo de regulação ou 

alteração da regulação do exercício das responsabilidades parentais. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

Lei n.º 24/2017, de 24 de Maio 

 

 

Artigo 32.º - Recurso à videoconferência ou à teleconferência 

1 - Os depoimentos e declarações das vítimas, quando impliquem a presença do arguido, são prestados 

através de videoconferência ou de teleconferência, se o tribunal, designadamente a requerimento da vítima ou 

do Ministério Público, o entender como necessário para garantir a prestação de declarações ou de depoimento 
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sem constrangimentos, podendo, para o efeito, solicitar parecer aos profissionais de saúde, aos técnicos de 

apoio à vítima ou a outros profissionais que acompanhem a evolução da situação. 

2 - A vítima é acompanhada, sempre que o solicitar, na prestação das declarações ou do depoimento, pelo 

técnico de apoio à vítima ou por outro profissional que lhe tenha vindo a prestar apoio psicológico ou 

psiquiátrico. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 33.º - Declarações para memória futura 

1 - O juiz, a requerimento da vítima ou do Ministério Público, pode proceder à inquirição daquela no decurso 

do inquérito, a fim de que o depoimento possa, se necessário, ser tomado em conta no julgamento. 

2 - O Ministério Público, o arguido, o defensor e os advogados constituídos no processo são notificados da 

hora e do local da prestação do depoimento para que possam estar presentes, sendo obrigatória a comparência 

do Ministério Público e do defensor. 

3 - A tomada de declarações é realizada em ambiente informal e reservado, com vista a garantir, 

nomeadamente, a espontaneidade e a sinceridade das respostas, devendo a vítima ser assistida no decurso 

do ato processual pelo técnico de apoio à vítima ou por outro profissional que lhe tenha vindo a prestar apoio 

psicológico ou psiquiátrico, previamente autorizados pelo tribunal. 

4 - A inquirição é feita pelo juiz, podendo em seguida o Ministério Público, os advogados constituídos e o 

defensor, por esta ordem, formular perguntas adicionais. 

5 - É correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 352.º, 356.º, 363.º e 364.º do Código de Processo 

Penal. 

6 - O disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável a declarações do assistente e das 

partes civis, de peritos e de consultores técnicos e acareações. 

7 - A tomada de declarações nos termos dos números anteriores não prejudica a prestação de depoimento em 

audiência de julgamento, sempre que ela for possível e não puser em causa a saúde física ou psíquica de 

pessoa que o deva prestar. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 34.º - Tomada de declarações 

Se, por fundadas razões, a vítima se encontrar impossibilitada de comparecer na audiência, pode o tribunal 

ordenar, oficiosamente ou a requerimento, que lhe sejam tomadas declarações no lugar em que se encontre, 

em dia e hora que lhe comunicará. 

 

 

Artigo 34.º-A - Avaliação de risco da vítima na fase de julgamento 

No despacho que designa dia para a audiência de julgamento, o tribunal deve solicitar avaliação de risco 

atualizada da vítima. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 
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Artigo 34.º-B - Suspensão da execução da pena de prisão 

1 - A suspensão da execução da pena de prisão de condenado pela prática de crime de violência doméstica 

previsto no artigo 152.º do Código Penal é sempre subordinada ao cumprimento de deveres ou à observância 

de regras de conduta, ou ao acompanhamento de regime de prova, em qualquer caso se incluindo regras de 

conduta que protejam a vítima, designadamente, o afastamento do condenado da vítima, da sua residência ou 

local de trabalho e a proibição de contactos, por qualquer meio. 

2 - O disposto no número anterior sobre as medidas de proteção é aplicável aos menores, nos casos previstos 

no n.º 2 do artigo 152.º do Código Penal. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 35.º - Meios técnicos de controlo à distância 

1 - O tribunal, com vista à aplicação das medidas e penas previstas nos artigos 52.º e 152.º do Código Penal, 

no artigo 281.º do Código de Processo Penal e no artigo 31.º da presente lei, deve, sempre que tal se mostre 

imprescindível para a proteção da vítima, determinar que o cumprimento daquelas medidas seja fiscalizado 

por meios técnicos de controlo à distância. 

2 - O controlo à distância é efetuado, no respeito pela dignidade pessoal do arguido, por monitorização 

telemática posicional, ou outra tecnologia idónea, de acordo com os sistemas tecnológicos adequados. 

3 - O controlo à distância cabe aos serviços de reinserção social e é executado em estreita articulação com os 

serviços de apoio à vítima, sem prejuízo do uso dos sistemas complementares de teleassistência referidos no 

n.º 5 do artigo 20.º 

4 - Para efeitos do disposto no n.º 1, o juiz solicita prévia informação aos serviços encarregados do controlo 

à distância sobre a situação pessoal, familiar, laboral e social do arguido ou do agente. 

5 - À revogação, alteração e extinção das medidas de afastamento fiscalizadas por meios técnicos de controlo 

à distância aplicam-se as regras previstas nos artigos 55.º a 57.º do Código Penal e nos artigos 212.º e 282.º 

do Código de Processo Penal. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 19/2013, de 21 de Fevereiro 

Retificação n.º 15/2013, de 19 de Março 

 

 

Artigo 36.º - Consentimento 

1 - A utilização dos meios técnicos de controlo à distância depende do consentimento do arguido ou do agente 

e, nos casos em que a sua utilização abranja a participação da vítima, depende igualmente do consentimento 

desta. 

2 - A utilização dos meios técnicos de controlo à distância depende ainda do consentimento das pessoas que 

o devam prestar, nomeadamente das pessoas que vivam com o arguido ou o agente e das que possam ser 

afetadas pela permanência obrigatória do arguido ou do agente em determinado local. 

3 - O consentimento do arguido ou do agente é prestado pessoalmente perante o juiz, na presença do defensor, 

e reduzido a auto. 

4 - Sempre que a utilização dos meios técnicos de controlo à distância for requerida pelo arguido ou pelo 

agente, o consentimento considera-se prestado por simples declaração deste no requerimento. 
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5 - As vítimas e as pessoas referidas no n.º 2 prestam o seu consentimento aos serviços encarregados da 

execução dos meios técnicos de controlo à distância por simples declaração escrita, que o enviam 

posteriormente ao juiz. 

6 - Os consentimentos previstos neste artigo são revogáveis a todo o tempo. 

7 - Não se aplica o disposto nos números anteriores sempre que o juiz, de forma fundamentada, determine 

que a utilização de meios técnicos de controlo à distância é imprescindível para a proteção dos direitos da 

vítima. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 19/2013, de 21 de Fevereiro 

 

 

Artigo 37.º - Comunicação obrigatória e tratamento de dados 

1 - As decisões de atribuição do estatuto de vítima, os despachos finais proferidos em inquéritos e as decisões 

finais transitadas em julgado em processos por prática do crime de violência doméstica são comunicados à 

SGMAI, para efeitos de registo e tratamento de dados. 

2 - As comunicações previstas no número anterior são transmitidas sem referência a dados pessoais, com 

exceção do número único identificador de processo-crime (NUIPC). 

3 - A SGMAI, procede ao tratamento dos dados que lhe tenham sido comunicados ao abrigo do n.º 1, 

reportando, sem quaisquer dados pessoais, ao organismo da Administração Pública responsável pela área da 

cidadania e da igualdade de género os apuramentos daí resultantes, com uma periodicidade semestral. 

4 - O disposto no n.º 1 não prejudica as regras de tratamento de dados para efeitos estatísticos, na área da 

justiça, em matéria de violência doméstica, de acordo com a legislação aplicável. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 37.º-A - Base de Dados de Violência Doméstica 

1 - É criada a Base de Dados de Violência Doméstica (BDVD), sendo o respetivo tratamento da 

responsabilidade da SGMAI. 

2 - O tratamento de dados efetuado no âmbito da BDVD reporta-se às ocorrências participadas às forças de 

segurança (Guarda Nacional Republicana - GNR e Polícia de Segurança Pública - PSP), às respetivas 

avaliações de risco, e às decisões comunicadas nos termos do artigo anterior, e tem por finalidades exclusivas: 

a) Contribuir para o conhecimento do fenómeno e para o desenvolvimento da política criminal e da política 

de segurança interna em matéria de violência doméstica, disponibilizando informação, sem qualquer 

identificação de dados pessoais; 

b) Contribuir para a prevenção e investigação criminal do fenómeno, na prossecução das atribuições e 

competências do Ministério Público e das forças de segurança. 

3 - O acesso à base de dados por parte da SGMAI é feito por dois tipos de utilizadores: 

a) Os trabalhadores da SGMAI credenciados para utilizar a base de dados com a finalidade de extração de 

dados, que não acedem a dados pessoais. 

b) Os trabalhadores da SGMAI credenciados para utilizar a base de dados com a finalidade de garantir a 

coerência e a fiabilidade da informação, acedendo, no que respeita a dados pessoais, apenas ao NUIPC. 
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4 - Os elementos das forças de segurança (GNR e PSP), credenciados para o efeito, acedem aos registos 

constantes da BDVD para efeitos de investigação criminal e de aperfeiçoamento das práticas de policiamento 

da violência doméstica. 

5 - O Ministério Público, enquanto titular da ação penal, acede através de elementos credenciados para o 

efeito, aos registos constantes da BDVD, com a finalidade de coadjuvar a atividade de prevenção e investigação 

criminal do fenómeno da violência doméstica. 

6 - Os trabalhadores ou elementos do Ministério Público das forças de segurança com acesso à Base de 

Dados de Violência Doméstica estão sujeitos ao dever de confidencialidade. 

7 - A Base de Dados de Violência Doméstica é notificada à Comissão Nacional de Proteção de Dados, nos 

termos da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 37.º-B - Comunicação obrigatória de decisões judiciais 

(Revogado.) 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 24/2017, de 24 de Maio 

 

 

Artigo 38.º - Medidas de apoio à reinserção do agente 

1 - O Estado deve promover a criação das condições necessárias ao apoio psicológico e psiquiátrico aos 

agentes condenados pela prática de crimes de violência doméstica, bem como àqueles em relação aos quais 

tenha recaído decisão de suspensão provisória do processo, obtido o respetivo consentimento. 

2 - São definidos e implementados programas para autores de crimes no contexto da violência doméstica, 

designadamente com vista à suspensão da execução da pena de prisão. 

 

 

Artigo 39.º - Encontro restaurativo 

(Revogado.) 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 40.º - Apoio financeiro 

A vítima de violência doméstica beneficia de apoio financeiro do Estado, nos termos da legislação aplicável. 

 

 

SECÇÃO III - Tutela social 
Artigo 41.º - Cooperação das entidades empregadoras 

Sempre que possível, e quando a dimensão e a natureza da entidade empregadora o permitam, esta deve tomar 

em consideração de forma prioritária: 

a) O pedido de mudança do trabalhador a tempo completo que seja vítima de violência doméstica para um 

trabalho a tempo parcial que se torne disponível no órgão ou serviço; 
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b) O pedido de mudança do trabalhador a tempo parcial que seja vítima de violência doméstica para um 

trabalho a tempo completo ou de aumento do seu tempo de trabalho. 

 

 

Artigo 42.º - Transferência a pedido do trabalhador 

1 - Nos termos do Código do Trabalho, o trabalhador vítima de violência doméstica tem direito a ser 

transferido, temporária ou definitivamente, a seu pedido, para outro estabelecimento da empresa, verificadas 

as seguintes condições: 

a) Apresentação de denúncia; 

b) Saída da casa de morada de família no momento em que se efetive a transferência. 

2 - Em situação prevista no número anterior, o empregador apenas pode adiar a transferência com fundamento 

em exigências imperiosas ligadas ao funcionamento da empresa ou serviço ou até que exista posto de trabalho 

compatível disponível. 

3 - No caso previsto no número anterior, o trabalhador tem direito a suspender o contrato de imediato até que 

ocorra a transferência. 

4 - É garantida a confidencialidade da situação que motiva as alterações contratuais do número anterior, se 

solicitado pelo interessado. 

5 - O disposto nos números anteriores é aplicável, com as devidas adaptações, aos trabalhadores que exercem 

funções públicas, independentemente da modalidade de constituição da relação jurídica de emprego público 

ao abrigo da qual exercem as respetivas funções. 

6 - Na situação de suspensão a que se refere o n.º 3, são aplicáveis aos trabalhadores que exercem funções 

públicas, com as necessárias adaptações, os efeitos previstos no artigo 277.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 43.º - Faltas 

As faltas dadas pela vítima que sejam motivadas por impossibilidade de prestar trabalho em razão da prática 

do crime de violência doméstica são, de acordo com o regime legal aplicável, consideradas justificadas. 

 

 

Artigo 44.º - Instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho 

Os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, sempre que possível, devem estabelecer, para a 

admissão em regime de tempo parcial e para a mobilidade geográfica, preferências em favor dos trabalhadores 

que beneficiem do estatuto de vítima. 

 

 

Artigo 45.º - Apoio ao arrendamento 

A vítima tem direito a apoio ao arrendamento, à atribuição de fogo social ou a modalidade específica 

equiparável, nos termos definidos na lei ou em protocolos celebrados com entidades para o efeito. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 
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Artigo 46.º - Rendimento social de inserção 

1 - A vítima tem, nos termos da lei, direito ao rendimento social de inserção, sendo o respetivo pedido 

tramitado com caráter de urgência. 

2 - Para efeitos da determinação do montante do rendimento social de inserção a atribuir a vítimas de violência 

doméstica às quais tenha sido atribuído esse estatuto e se encontrem comprovadamente em processo de 

autonomização, não são considerados quaisquer rendimentos do trabalho de outros elementos do agregado 

familiar. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 47.º - Abono de família 

A requerimento da vítima, opera-se a transferência da perceção do abono de família relativamente aos filhos 

menores que consigo se encontrem. 

 

 

Artigo 48.º - Acesso ao emprego e a formação profissional 

1 - À vítima de violência doméstica deve ser assegurada prioridade no acesso às ofertas de emprego, à 

integração em programas de formação profissional ou em qualquer outra medida ativa de emprego. 

2 - É igualmente assegurada à vítima prioridade no atendimento nos centros de emprego e centros de emprego 

e formação profissional do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.,), que deve ser 

realizado em condições de privacidade. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 49.º - Tratamento clínico 

O Serviço Nacional de Saúde assegura a prestação de assistência direta à vítima por parte de técnicos 

especializados e promove a existência de gabinetes de atendimento e tratamento clínico com vista à prevenção 

do fenómeno da violência doméstica. 

 

 

Artigo 50.º - Isenção de taxas moderadoras 

A vítima está isenta do pagamento das taxas moderadoras no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. 

 

 

Artigo 51.º - Restituição das prestações 

1 - As prestações económicas e sociais inerentes ao estatuto de vítima que tenham sido pagas indevidamente 

devem ser restituídas. 

2 - Consideram-se como indevidamente pagas as prestações económicas e sociais cuja atribuição tenha sido 

baseada em falsas declarações de quem haja beneficiado do estatuto de vítima ou na omissão de informações 

legalmente exigidas. 
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Artigo 52.º - Falsas declarações 

Sem prejuízo da responsabilidade penal, a prestação de falsas declarações no âmbito do estatuto de vítima 

determina a cessação das prestações económicas e sociais previstas na lei. 

 

 

CAPÍTULO V - Rede nacional 
Artigo 53.º - Rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica 

1 - A rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica compreende o organismo da Administração 

Pública responsável pela área da cidadania e da igualdade de género, o ISS, I. P., as casas de abrigo, as 

respostas de acolhimento de emergência e as estruturas de atendimento. 

2 - Integram ainda a rede nacional de apoio às vítimas as respostas específicas do artigo 62.º 

3 - No âmbito da rede, é também assegurada a existência de um serviço telefónico permanente, gratuito e com 

cobertura nacional, de informação a vítimas de violência doméstica. 

4 - (Revogado.) 

5 - (Revogado.) 

6 - (Revogado.) 

7 - (Revogado.) 

8 - No quadro da rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica, a relevância das organizações de 

apoio à vítima é reconhecida pelo Estado e o seu papel é estimulado por este, nomeadamente na concretização 

das políticas de apoio. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 53.º-A - Articulação no âmbito da rede e com outros intervenientes 

1 - Quaisquer modalidades de apoio público à constituição ou funcionamento das casas de abrigo, das 

estruturas de atendimento e das respostas de acolhimento de emergência carecem da supervisão técnica do 

organismo da Administração Pública responsável pela área da cidadania e da igualdade de género, nos termos 

da alínea j) do artigo 58.º, sendo da responsabilidade do ISS, I. P., a respetiva fiscalização, nos termos das 

suas atribuições, bem como o apoio técnico e o acompanhamento daquelas respostas sociais objeto de acordo 

de cooperação. 

2 - Nos casos em que as vítimas são pessoas idosas ou em situação dependente, sem retaguarda familiar, 

deve o ISS, I. P., ou outro organismo competente, desenvolver um encaminhamento prioritário para o 

acolhimento no âmbito da rede de serviços e equipamentos sociais, sem prejuízo da articulação devida com 

a rede nacional de apoio a vítimas de violência doméstica. 

3 - As forças e serviços de segurança atuam em estreita cooperação com a rede nacional de apoio às vítimas 

de violência doméstica. 

4 - Nas situações em que as vítimas de violência doméstica sejam crianças ou jovens de menor idade, compete 

à Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco e às comissões de proteção das crianças 

e jovens estabelecer os procedimentos de proteção nos termos das suas atribuições legais, sem prejuízo das 

modalidades de cooperação possíveis com os organismos e entidades da rede nacional de apoio às vítimas 

de violência doméstica. 
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5 - Todos os intervenientes na rede e todas as entidades que com a mesma cooperam devem articular-se 

tendo em vista a concretização, em cada momento, das medidas que se revelarem mais adequadas à proteção 

das vítimas. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 54.º - Gratuitidade 

1 - Os serviços prestados através da rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica são gratuitos. 

2 - Por comprovada insuficiência de meios económicos, o apoio jurídico prestado às vítimas é gratuito. 

 

 

Artigo 55.º - Participação das autarquias locais 

1 - No âmbito das suas competências e atribuições, as autarquias locais podem deter estruturas integradas 

na rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica, colaborar na divulgação de outras estruturas em 

funcionamento nas respetivas áreas territoriais e ceder equipamentos para a criação de respostas no âmbito 

da rede nacional. 

2 - Nos casos em que a propriedade dos equipamentos seja das autarquias locais, a manutenção das 

instalações é assegurada por esta, podendo nos restantes casos, e sempre que possível, contribuir para o bom 

estado de conservação das mesmas. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 56.º - Financiamento 

1 - Em matéria de investimento para construção e equipamento de respostas na área da violência doméstica, 

o apoio público da administração central enquadra-se em programas específicos de investimento para 

equipamentos sociais. 

2 - O apoio financeiro referido no número anterior pode ser assegurado por verbas oriundas dos fundos 

comunitários, nos termos dos regulamentos aplicáveis. 

3 - O apoio financeiro para funcionamento das respostas sociais na área da violência doméstica rege-se pelo 

regime de cooperação, nos termos da legislação em vigor. 

 

 

Artigo 57.º - Colaboração com entidades estrangeiras 

No âmbito da rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica podem estabelecer-se acordos de 

cooperação com entidades similares estrangeiras para segurança dos respetivos utentes. 

 

 

Artigo 58.º - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 

A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género é responsável pelo desenvolvimento das políticas de 

proteção e promoção dos direitos das vítimas de violência doméstica, cabendo-lhe, nomeadamente: 

a) Participar nas alterações legislativas que respeitem ao âmbito do seu mandato; 

b) Promover os protocolos com os organismos e serviços com intervenção nesta área e as organizações não-

governamentais ou outras entidades privadas; 
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c) Promover formação especializada das equipas multidisciplinares que compõem a rede nacional; 

d) Colaborar na inserção de conteúdos específicos nos planos curriculares e de formação de todos os 

profissionais que, direta ou indiretamente, contactam com o fenómeno da violência doméstica; 

e) Solicitar e coordenar as auditorias e os estudos de diagnóstico e avaliação das carências, medidas e 

respostas sociais; 

f) Dinamizar, coordenar e acompanhar a elaboração do diagnóstico da situação das vítimas; 

g) Concertar a ação de todas as entidades públicas e privadas, estruturas e programas de intervenção na área 

das vítimas, de modo a reforçar estratégias de cooperação e de racionalização de recursos; 

h) Cooperar com a Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco no desenvolvimento das 

políticas, estratégias e ações relativas à promoção e proteção das crianças e jovens vítimas de violência 

doméstica; 

i) Certificar, para o efeito, as entidades cuja atividade na área da violência doméstica implique, pela sua 

relevância, integração na rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica; 

j) Assegurar a supervisão técnica nas respostas específicas de atendimento e de acolhimento de vítimas, 

procedendo à verificação da conformidade dos procedimentos adotados com as orientações técnicas 

nacionais, comunitárias e europeias sobre a matéria e à sua articulação com as políticas públicas, bem como 

à monitorização do trabalho das equipas quanto aos modelos de intervenção e práticas de atuação, que deve 

atender às orientações emanadas pelos serviços de segurança social, e à formação, informação e atualização 

das competências técnico-científicas das pessoas que as integram; 

k) Organizar e coordenar o registo de dados de violência doméstica, desagregados por idade, nacionalidade 

e sexo, com a finalidade de recolha e análise de elementos de informação relativos às ocorrências reportadas 

às forças de segurança e das decisões judiciárias que, nos termos da lei, devam ser comunicadas; 

l) Emitir os pareceres previstos na lei. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 58.º-A - Competências do Instituto da Segurança Social, I. P. 

Ao ISS, I. P., compete, em matéria de políticas públicas de combate à violência doméstica e da proteção e 

promoção dos direitos das vítimas, nomeadamente: 

a) Desenvolver a cooperação com as instituições particulares de solidariedade social ou equiparadas, no 

âmbito dos respetivos acordos de cooperação celebrados para as respostas sociais de apoio às vítimas de 

violência doméstica; 

b) Assegurar a fiscalização, o apoio técnico e o acompanhamento das respostas sociais, nos termos do n.º 1 

do artigo 53.º-A; 

c) Garantir a devida articulação e coordenação com outros organismos e estruturas, nomeadamente no âmbito 

da rede nacional, por forma a proteger as vítimas e a promover a sua integração social; 

d) Promover procedimentos de resposta, em situação de emergência, designadamente no âmbito da Linha 

Nacional de Emergência Social, a vítimas de violência doméstica; 

e) Participar nas alterações legislativas que respeitem ao seu âmbito de atuação; 

f) Participar na implementação e execução do Plano Nacional Contra a Violência Doméstica; 

g) Participar na definição da estratégia nacional para o combate à violência doméstica; 

h) Assegurar a recolha e o tratamento dos dados estatísticos relativos à violência doméstica, no âmbito das 

suas competências. 

  



REGIME JURÍDICO APLICÁVEL À PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E À PROTECÇÃO E ASSISTÊNCIA SUAS VÍTIMAS 

Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro 

333 

Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 59.º - Cobertura territorial da rede nacional 

1 - Cabe ao Estado promover a criação, a instalação, a expansão e o apoio ao funcionamento das casas de 

abrigo e restantes estruturas que integram a rede nacional. 

2 - A rede de casas de abrigo e as restantes estruturas que integram a rede nacional devem assegurar a 

cobertura equilibrada do território nacional e da população, devendo abranger todos os distritos. 

3 - Nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, a rede referida nos números anteriores deve contemplar, 

pelo menos, duas casas de abrigo. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 60.º - Casas de abrigo 

1 - As casas de abrigo são as unidades residenciais destinadas a acolhimento temporário a vítimas, 

acompanhadas ou não de filhos menores. 

2 - Ao Estado incumbe conceder apoio, com caráter de prioridade, às casas de abrigo de mulheres vítimas de 

violência doméstica e assegurar o anonimato das mesmas. 

 

 

Artigo 61.º - Estruturas de atendimento 

1 - As estruturas de atendimento são constituídas por uma ou mais equipas técnicas de entidades públicas 

dependentes da administração central ou local, de entidades que com aquelas tenham celebrado protocolos 

de cooperação e de outras organizações de apoio à vítima que assegurem, de forma integrada, com caráter de 

continuidade, o atendimento, o apoio e o reencaminhamento personalizado de vítimas, tendo em vista a sua 

proteção. 

2 - Os protocolos de cooperação a que se refere o número anterior devem merecer acordo entre os organismos 

da Administração Pública responsáveis pelas áreas da cidadania e da igualdade de género e da segurança 

social, assegurando a sua conformidade com os parâmetros da presente lei e do PNCVD. 

3 - As equipas a que se refere o n.º 1 têm uma natureza multidisciplinar, integrando preferencialmente técnicos 

de apoio à vítima. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 61.º-A - Respostas de acolhimento de emergência 

As respostas de acolhimento de emergência visam o acolhimento urgente de vítimas acompanhadas ou não 

de filhos menores, pelo período necessário à avaliação da sua situação, assegurando a proteção da sua 

integridade física e psicológica. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 
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Artigo 62.º - Respostas específicas de organismos da Administração Pública 

Os organismos da Administração Pública, designadamente no âmbito do serviço nacional de saúde, das forças 

e serviços de segurança, do IEFP, I. P., dos serviços da segurança social e dos serviços de apoio ao imigrante, 

devem promover o atendimento específico às vítimas de violência doméstica no âmbito das respetivas 

competências. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 63.º - Objetivos das casas de abrigo 

São objetivos das casas de abrigo: 

a) Acolher temporariamente vítimas, acompanhadas ou não de filhos menores; 

b) Nos casos em que tal se justifique, promover, durante a permanência na casa de abrigo, aptidões pessoais, 

profissionais e sociais das vítimas, suscetíveis de evitarem eventuais situações de exclusão social e tendo em 

vista a sua efetiva reinserção social. 

 

 

Artigo 64.º - Funcionamento das casas de abrigo 

1 - As casas de abrigo são organizadas em unidades que favoreçam uma relação afetiva do tipo familiar, uma 

vida diária personalizada e a integração na comunidade. 

2 - Para efeitos do número anterior, as casas de abrigo regem-se nos termos descritos na presente lei, no seu 

regulamento interno e pelas normas aplicáveis às entidades que revistam a mesma natureza jurídica com 

acordos de cooperação celebrados, desde que não contrariem as normas constantes na presente lei. 

3 - O regulamento interno de funcionamento, a aprovar pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas 

da cidadania e da igualdade de género e da solidariedade e segurança social, ou por quem estes designarem, 

é obrigatoriamente dado a conhecer às vítimas aquando da sua admissão, devendo ser subscrito por estas o 

correspondente termo de aceitação. 

4 - As casas de abrigo dispõem, para efeitos de orientação técnica, de, pelo menos, um licenciado nas áreas 

sociais ou comportamentais, preferencialmente psicólogo e ou técnico de serviço social, que atua em 

articulação com a equipa técnica. 

5 - Atendendo à natureza e fins prosseguidos pelas casas de abrigo, as autoridades policiais territorialmente 

competentes prestam todo o apoio necessário com vista à proteção dos trabalhadores e das vítimas, 

assegurando uma vigilância adequada junto das mesmas. 

 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 65.º - Organização e gestão das casas de abrigo 

1 - As casas de abrigo podem funcionar em equipamentos pertencentes a entidades públicas ou particulares 

sem fins lucrativos. 

2 - As casas de abrigo devem coordenar-se com as restantes estruturas que integram a rede nacional. 

3 - Tratando-se de entidades particulares sem fins lucrativos, o Estado apoia a sua ação mediante a celebração 

de acordos de cooperação. 
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Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 66.º - Equipa técnica 

1 - As casas de abrigo dispõem de uma equipa técnica, integrando preferencialmente técnicos de apoio à 

vítima, a quem cabe o diagnóstico da situação das vítimas acolhidas na instituição, designadamente de 

avaliação de risco e das suas necessidades, bem como o apoio na definição e execução dos projetos de 

promoção dos seus direitos e autonomização. 

2 - A equipa deve ter uma constituição pluridisciplinar, integrando as valências de direito, psicologia e serviço 

social. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 67.º - Formação da equipa técnica 

O organismo da Administração Pública responsável pela área da cidadania e da igualdade de género assegura, 

sem prejuízo da participação de outras entidades, a formação específica ao pessoal técnico das casas de abrigo 

e dos centros de atendimento. 

 

 

Artigo 68.º - Acolhimento 

1 - A admissão das vítimas nas casas de abrigo processa-se por indicação da equipa técnica das entidades 

que integram a rede nacional e, em situação de emergência, também por indicação dos órgãos de polícia 

criminal na sequência de pedido da vítima, de acordo com a avaliação de grau de risco. 

2 - O acolhimento é assegurado pela instituição que melhor possa garantir as necessidades de apoio efetivo 

à vítima de acordo com a análise da competente equipa técnica. 

3 - O acolhimento nas casas de abrigo é de curta duração, pressupondo o retorno da vítima à vida na 

comunidade de origem, ou outra por que tenha optado, em prazo não superior a seis meses. 

4 - A permanência por mais de seis meses pode ser autorizada, a título excecional, mediante parecer 

fundamentado da equipa técnica acompanhado do relatório de avaliação da situação da vítima. 

5 - O disposto no presente artigo não prejudica a existência de acolhimento de crianças e jovens, decidido 

pelo tribunal competente, nos termos dos artigos 49.º a 54.º da Lei de Proteção das Crianças e Jovens em 

Perigo. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 69.º - Causas imediatas de cessação do acolhimento 

Constituem causas imediatas de cessação de acolhimento, entre outras: 

a) O termo do prazo previsto nos n.os 3 e 4 do artigo anterior; 

b) A manifestação de vontade da vítima; 

c) O incumprimento das regras de funcionamento da casa de abrigo. 
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Artigo 70.º - Direitos e deveres da vítima e dos filhos menores em acolhimento 

1 - A vítima e os filhos menores acolhidos em casas de abrigo têm os seguintes direitos: 

a) Alojamento e alimentação em condições de dignidade; 

b) Usufruir de um espaço de privacidade e de um grau de autonomia na condução da sua vida pessoal 

adequados à sua idade e situação. 

2 - Constitui dever especial da vítima e dos filhos menores acolhidos em casas de abrigo cumprir as respetivas 

regras de funcionamento. 

 

 

Artigo 71.º - Denúncia 

1 - Os responsáveis das casas de abrigo devem denunciar aos serviços do Ministério Público competentes 

as situações de vítimas de que tenham conhecimento, para efeitos de instauração do respetivo procedimento 

criminal. 

2 - Quando os responsáveis das casas de abrigo encontrem motivos de fundada suspeita de terem os filhos 

menores acolhidos sido também vítimas de violência doméstica, devem denunciar imediatamente tal 

circunstância ao Ministério Público, por meio e forma que salvaguardem a confidencialidade da informação. 

 

 

Artigo 72.º - Domicílio da vítima acolhida em casa de abrigo 

A vítima acolhida em casa de abrigo considera-se domiciliada no centro de atendimento que processou a 

respetiva admissão. 

 

 

Artigo 73.º - Assistência médica e medicamentosa 

Mediante declaração emitida pela entidade gestora da casa de abrigo onde a vítima se encontra acolhida, os 

serviços de saúde integrados no serviço nacional de saúde dessa área providenciam toda a assistência 

necessária à vítima e aos seus filhos, garantindo a confidencialidade dos dados. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 74.º - Acesso aos estabelecimentos de ensino 

1 - Aos filhos menores das vítimas acolhidas nas casas de abrigo é garantida a transferência escolar, sem 

observância do numerus clausus, para estabelecimento escolar mais próximo da respetiva casa de abrigo. 

2 - A referida transferência opera-se com base em declaração emitida pelo centro de atendimento que 

providenciou a admissão da vítima. 

3 - O estabelecimento escolar referido no n.º 1 está obrigado a garantir sigilo relativamente às informações a 

que possa ter acesso por motivo do processo de transferência. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 75.º - Núcleos de atendimento 

(Revogado.)  
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Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 76.º - Grupos de ajuda mútua 

Tendo em vista a autonomização das vítimas, os grupos de ajuda mútua de cariz comunitário que visem 

promover a autoajuda e o empoderamento das vítimas são certificados pelo organismo da Administração 

Pública responsável pela área da cidadania e da igualdade de género, sempre que o requeiram, para efeitos 

de integração na rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica. 

 

 

CAPÍTULO VI - Educação para a cidadania 
Artigo 77.º - Educação 

Incumbe ao Estado definir, nos objetivos e linhas de orientação curricular da educação pré-escolar, dos ciclos 

do ensino básico e secundário, os princípios orientadores de um programa de prevenção do crime de violência 

doméstica, de acordo com o desenvolvimento físico, emocional, psicológico e social das crianças que 

frequentem aqueles estabelecimentos de educação, tendo em vista, nomeadamente, proporcionar-lhes noções 

básicas sobre: 

a) O fenómeno da violência e a sua diversidade de manifestações, origens e consequências; 

b) O respeito a que têm direito, da sua intimidade e da reserva da sua vida privada; 

c) Os comportamentos parentais e o inter-relacionamento na vida familiar; 

d) A violência simbólica e o seu caráter estrutural e institucional; 

e) Relações de poder que marcam as interações pessoais, grupais e sociais; 

f) O relacionamento entre crianças, adolescentes, jovens e pessoas em idade adulta. 

 

 

Artigo 78.º - Sensibilização e informação 

O Estado assegura a promoção de políticas de prevenção de violência doméstica através da: 

a) Elaboração de guiões e produtos educativos para ações de sensibilização e informação nas escolas que 

incluam as temáticas da educação para a igualdade de género, para a não-violência e para a paz, para os 

afetos, bem como da relação entre género e multiculturalismo e da resolução de conflitos através da 

comunicação; 

b) Criação e divulgação de materiais informativos e pedagógicos dirigidos à população estudantil; 

c) Realização de concursos nas escolas para selecionar os melhores materiais pedagógicos produzidos a fim 

de integrarem exposições temporárias; 

d) Dinamização de ações de sensibilização junto das escolas, em parceria com os restantes atores da 

comunidade educativa, por parte de militares e agentes das forças de segurança envolvidos em programas de 

proximidade, comunitários e de apoio à vítima; 

e) Elaboração de guiões e produtos para sensibilização das famílias sobre a necessidade de adotarem 

estratégias educativas alternativas à violência; 

f) Sensibilização para a eliminação de todas as referências sexistas e discriminatórias dos materiais escolares; 

g) Dinamização de ações de sensibilização junto dos organismos da Administração Pública e empresas 

públicas de forma a modificar as condutas que favorecem, estimulam e perpetuam a violência doméstica; 

h) Promoção de campanhas nacionais e locais nos meios de comunicação social; 

i) Divulgação de material informativo acerca dos indícios reveladores da violência junto dos profissionais de 

saúde, destinado a sensibilizá-los para a deteção desses casos; 
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j) Promoção da expansão da base de conhecimentos e o intercâmbio, com entidades nacionais e estrangeiras, 

da informação, da identificação e da difusão de boas práticas para a prevenção da violência doméstica. 

 

 

Artigo 79.º - Formação 

1 - Na medida das necessidades, deve ser promovida formação específica na área da violência doméstica a 

docentes da educação pré-escolar, dos ensinos básico e secundário, para que adquiram conhecimentos e 

técnicas que os habilitem a educar as crianças no respeito pelos direitos e liberdades fundamentais, pela 

igualdade entre homens e mulheres, pelo princípio da tolerância e na prevenção e resolução pacífica dos 

conflitos, no âmbito da vida familiar e social, bem como na deteção das formas de violência. 

2 - Aos profissionais da área da saúde cuja atuação se revele relevante na matéria deve ser ministrada formação 

sobre violência doméstica, que inclui a preparação para a deteção precoce dos casos de violência e, sempre 

que existam indícios reveladores da prática do crime, a sensibilização para a sua denúncia. 

3 - As atividades de formação do Centro de Estudos Judiciários contemplam conteúdos sobre o crime de 

violência doméstica, as suas causas e consequências. 

4 - Os órgãos de polícia criminal e os técnicos de medicina legal recebem componente formativa específica 

na área da violência doméstica com vista à prevenção de formas de vitimização secundária, nomeadamente 

no âmbito da recolha dos meios de prova. 

 

 

Artigo 80.º - Protocolos 

1 - Os estabelecimentos de ensino e de educação e entidades especialmente vocacionadas para o 

acompanhamento de situações resultantes do crime de violência doméstica podem celebrar protocolos de 

cooperação. 

2 - As autarquias que tenham, ou desejem ter, projetos contra a violência, nomeadamente espaços de 

informação sobre a problemática da violência doméstica, são apoiadas mediante a celebração de protocolos, 

tendo em vista a realização de campanhas e ações de sensibilização nas comunidades locais e o alargamento 

da cobertura nacional da rede de apoio às vítimas. 

3 - O Estado promove, com as ordens profissionais da área da saúde, a celebração dos protocolos necessários 

à divulgação regular de material informativo sobre violência doméstica nos consultórios e nas farmácias. 

4 - Podem ser celebrados protocolos entre o organismo da Administração Pública responsável pela área da 

cidadania e da igualdade de género e os vários organismos da Administração Pública envolvidos na proteção 

e na assistência à vítima com vista à definição dos procedimentos administrativos de comunicação de dados 

e ao desenvolvimento integrado das políticas de rede de tutela da vítima e de sensibilização contra a violência 

doméstica. 

5 - O organismo da Administração Pública responsável pela área da cidadania e da igualdade de género pode 

ainda celebrar protocolos com as organizações não governamentais com vista à articulação dos 

procedimentos relativos à proteção e à assistência à vítima. 

 

 

Artigo 80.º-A - Orçamento 

1 - Cada entidade inscreve no respetivo orçamento os encargos decorrentes da execução da presente lei. 

2 - Do montante das verbas referidas no número anterior e da sua execução, bem como da estimativa do 

montante correspondente a isenções concedidas a pessoas com estatuto de vítima de violência doméstica, é 

dado conhecimento ao membro do Governo responsável pela área da igualdade, até ao final do primeiro 

trimestre do ano subsequente. 
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Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 42/2016, de 28 de Dezembro 

 

 

CAPÍTULO VII - Disposições finais 
Artigo 81.º - Disposições transitórias 

1 - Até à sua revisão, mantém-se em vigor, com as necessárias adaptações, o Decreto Regulamentar n.º 

1/2006, de 25 de janeiro. 

2 - (Revogado.) 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 82.º - Disposição revogatória 

São revogados a Lei n.º 107/99, de 3 de agosto, e o Decreto-Lei n.º 323/2000, de 19 de dezembro. 

 

 

Artigo 83.º - Regulamentação 

1 - Os atos regulamentares necessários à execução da presente lei são aprovados pelo Governo no prazo de 

180 dias. 

2 - O modelo de documento comprovativo da atribuição do estatuto de vítima, previsto no n.º 1 do artigo 14.º, 

é aprovado por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da cidadania e da igualdade de 

género, da administração interna e da justiça. 

3 - As características dos sistemas tecnológicos de controlo à distância previstos no artigo 35.º são aprovadas 

por portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça. 

4 - As condições de utilização inicial dos meios técnicos de teleassistência, previstos nos n.os 4 e 5 do artigo 

20.º, e dos meios de controlo à distância previstos no artigo 35.º da presente lei, são fixados por portaria dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas da cidadania e da igualdade de género e da justiça. 

5 - Os requisitos e qualificações necessários à habilitação dos técnicos de apoio à vítima previstos na alínea 

c) do artigo 2.º são definidos por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da cidadania 

e da igualdade de género, da justiça, da formação profissional e da solidariedade e segurança social. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 129/2015, de 03 de Setembro 

 

 

Artigo 84.º - Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação. 
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MEIOS TÉCNICOS DE CONTROLO À DISTÂNCIA (VIGILÂNCIA ELECTRÓNICA) 
Lei n.º 33/2010, de 02 de Setembro 

 

Regula a utilização de meios técnicos de controlo à distância (vigilância electrónica) e revoga a Lei n.º 

122/99, de 20 de Agosto, que regula a vigilância electrónica prevista no artigo 201.º do Código de Processo 

Penal. 

 

Atualizado de acordo com a Lei n.º 94/2017, de 23 de Agosto 

 

SUMÁRIO 

Regula a utilização de meios técnicos de controlo à distância (vigilância electrónica) e revoga a Lei n.º 122/99, 

de 20 de Agosto, que regula a vigilância electrónica prevista no artigo 201.º do Código de Processo Penal 

 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte: 

 

 

CAPÍTULO I - Parte geral 
Artigo 1.º - Âmbito 

A presente lei regula a utilização de meios técnicos de controlo à distância, adiante designados por vigilância 

electrónica, para fiscalização: 

a) Do cumprimento da medida de coacção de obrigação de permanência na habitação, prevista no artigo 201.º 

do Código de Processo Penal; 

b) Da execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação, prevista nos artigos 43.º e 44.º do 

Código Penal; 

c) Da execução da adaptação à liberdade condicional, prevista no artigo 62.º do Código Penal; 

d) Da modificação da execução da pena de prisão, prevista no artigo 120.º do Código da Execução das Penas 

e Medidas Privativas da Liberdade; 

e) Da aplicação das medidas e penas previstas no artigo 35.º da Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro. 

f) Da obrigação de permanência na habitação prevista nos n.os 1 e 3 do artigo 274.º-A do Código Penal. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 94/2017, de 23 de Agosto 

 

 

Artigo 2.º - Sistemas tecnológicos 

1 - A vigilância electrónica pode ser efectuada por: 

a) Monitorização telemática posicional; 

b) Verificação de voz; 

c) Outros meios tecnológicos que venham a ser reconhecidos como idóneos. 

2 - O reconhecimento de idoneidade e as características dos equipamentos a utilizar na vigilância electrónica 

são determinados por portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça. 

 

 

Artigo 3.º - Princípios orientadores da execução 

1 - A execução da vigilância electrónica assegura o respeito pela dignidade da pessoa humana e os direitos e 

interesses jurídicos não afectados pela decisão que a aplicou. 



LEGISLAÇÃO FUNDAMENTAL DE DIREITO PENAL | Para criminólogos e juristas | Volume IILEGISLAÇÃO FUNDAMENTAL DE DIREITO PENAL | 

Para criminólogos e juristas | Volume II 

342 

2 - A vigilância electrónica não acarreta qualquer encargo financeiro para o arguido ou condenado. 

 

 

Artigo 4.º - Consentimento 

1 - A vigilância electrónica depende do consentimento do arguido ou condenado. 

2 - O consentimento é prestado pessoalmente perante o juiz, na presença do defensor, e reduzido a auto. 

3 - Sempre que a vigilância electrónica for requerida pelo arguido ou condenado, o consentimento considera-

se prestado por simples declaração pessoal deste no requerimento. 

4 - A utilização da vigilância electrónica depende ainda do consentimento das pessoas, maiores de 16 anos, 

que coabitem com o arguido ou condenado. 

5 - As pessoas referidas no número anterior prestam o seu consentimento aos serviços de reinserção social, 

por simples declaração escrita, a qual deve acompanhar a informação referida no n.º 2 do artigo 7.º, ou ser 

enviada, posteriormente, ao juiz. 

6 - O consentimento do arguido ou condenado é revogável a todo o tempo. 

7 - Não se aplica o disposto no n.º 1 se o condenado ou o arguido não possuírem o discernimento necessário 

para avaliar o sentido e o alcance do consentimento. 

 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 94/2017, de 23 de Agosto 

 

 

Artigo 5.º - Direitos do arguido ou condenado 

O arguido ou condenado tem, em especial, os seguintes direitos: 

a) Participar na elaboração e conhecer o plano de reinserção social delineado pelos serviços de reinserção 

social em função das suas necessidades; 

b) Receber dos serviços de reinserção social um documento onde constem os seus direitos e deveres, 

informação sobre os períodos de vigilância electrónica, bem como um guia dos procedimentos a observar 

durante a respectiva execução; 

c) Aceder a um número de telefone de acesso livre, de ligação aos serviços de reinserção social que executam 

a decisão judicial. 

 

 

Artigo 6.º - Deveres do arguido ou condenado 

Recaem sobre o arguido ou condenado os deveres de: 

a) Permanecer nos locais onde é exercida vigilância electrónica durante os períodos de tempo fixados; 

b) Cumprir o definido no plano de reinserção social; 

c) Cumprir as indicações que forem dadas pelos serviços de reinserção social para a verificação de voz; 

d) Receber os serviços de reinserção social e cumprir as suas orientações, bem como responder aos 

contactos, nomeadamente por via telefónica, que por estes forem feitos durante os períodos de vigilância 

electrónica; 

e) Contactar os serviços de reinserção social, com pelo menos três dias úteis de antecedência, sempre que 

pretenda obter autorização judicial para se ausentar excepcionalmente durante o período de vigilância 

electrónica, fornecendo para o efeito as informações necessárias; 

f) Solicitar aos serviços de reinserção social autorização para se ausentar do local de vigilância electrónica 

quando estejam em causa motivos imprevistos e urgentes; 
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g) Apresentar justificação das ausências que ocorram durante os períodos de vigilância electrónica; 

h) Abster-se de qualquer acto que possa afectar o normal funcionamento dos equipamentos de vigilância 

electrónica; 

i) Contactar de imediato os serviços de reinserção social se ocorrerem anomalias que possam afectar o normal 

funcionamento do equipamento de vigilância electrónica, nomeadamente interrupções do fornecimento de 

electricidade ou das ligações telefónicas; 

j) Permitir a remoção dos equipamentos pelos serviços de reinserção social após o termo da medida ou da 

pena. 

 

 

Artigo 7.º - Decisão 

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 213.º do Código de Processo Penal, a utilização de meios de vigilância 

electrónica é decidida por despacho do juiz, a requerimento do Ministério Público ou do arguido, durante a 

fase do inquérito, e oficiosamente ou a requerimento do arguido ou condenado, depois do inquérito. 

2 - O juiz solicita prévia informação aos serviços de reinserção social sobre a situação pessoal, familiar, 

laboral e social do arguido ou condenado, e da sua compatibilidade com as exigências da vigilância eletrónica 

e os sistemas tecnológicos a utilizar. 

3 - A decisão prevista no n.º 1 é sempre precedida de audição do Ministério Público, do arguido ou 

condenado. 

4 - A decisão especifica os locais e os períodos de tempo em que a vigilância eletrónica é exercida e o modo 

como é efetuada, levando em conta, nomeadamente, o tempo de permanência na habitação e as autorizações 

de ausência estabelecidas na decisão de aplicação da medida ou da pena. 

5 - A decisão que fixa a vigilância electrónica pode determinar que os serviços de reinserção social, quando 

suspeitem que uma ocorrência anómala seja passível de colocar em risco a vítima ou o queixoso do 

procedimento criminal, os informem de imediato. 

6 - A decisão é comunicada ao arguido ou condenado e seu defensor, aos serviços de reinserção social e, 

quando aplicável, ao estabelecimento prisional onde aqueles se encontrem, bem como aos órgãos de polícia 

criminal competentes, para os efeitos previstos no n.º 3 do artigo 8.º e nos n.os 1 e 2 do artigo 12.º 

 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 94/2017, de 23 de Agosto 

 

 

Artigo 8.º - Início da execução 

1 - A vigilância electrónica inicia-se no prazo máximo de quarenta e oito horas após a recepção da decisão 

do tribunal por parte dos serviços de reinserção social, com a instalação dos meios técnicos de vigilância 

electrónica, em presença do arguido ou condenado. 

2 - O início da vigilância electrónica é comunicado pelos serviços de reinserção social ao tribunal. 

3 - No caso de reclusos, os serviços de reinserção social acordam com os serviços prisionais o momento em 

que aqueles são conduzidos ao local de vigilância electrónica. 

 

 

Artigo 9.º - Entidade encarregada da execução 

1 - Cabe à Direcção-Geral de Reinserção Social, adiante designada por DGRS, proceder à execução da 

vigilância electrónica. 
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2 - A DGRS pode recorrer aos serviços de outras entidades para adquirir, instalar, assegurar e manter o 

funcionamento dos meios técnicos utilizados na vigilância electrónica. 

3 - Nas respostas a alertas e alarmes, no âmbito da execução da vigilância electrónica, as viaturas da DGRS 

podem utilizar os sinais sonoros e luminosos previstos no Código da Estrada para os serviços urgentes de 

interesse público. 

 

 

Artigo 10.º - Relatórios 

1 - Os serviços de reinserção social informam o tribunal sobre a execução da medida ou da pena, através da 

elaboração de relatórios periódicos. 

2 - Os serviços de reinserção social informam o tribunal, através do envio de um relatório de incidentes, 

sempre que ocorram circunstâncias susceptíveis de comprometer a execução da medida ou da pena. 

3 - O relatório referido no número anterior tem carácter de urgência, devendo ser presente ao juiz de imediato, 

que decide as providências que se afigurarem necessárias ao caso, nomeadamente a revogação da vigilância 

electrónica. 

 

 

Artigo 11.º - Ausências do local de vigilância electrónica 

1 - As ausências do local determinado para a vigilância eletrónica são autorizadas pelo juiz, mediante 

informação prévia dos serviços de reinserção social quanto ao sistema tecnológico a utilizar, podendo o 

despacho ter natureza genérica. 

2 - Excepcionalmente, podem os serviços de reinserção social autorizar que o arguido ou condenado se 

ausente do local de vigilância electrónica quando estejam em causa motivos imprevistos e urgentes. 

3 - As ausências previstas no número anterior dependem de solicitação prévia aos serviços de reinserção 

social, nos termos do disposto na alínea f) do artigo 6.º, que decidem tendo em conta os fundamentos 

invocados, a segurança da comunidade e o controlo de execução da medida ou da pena. 

4 - Os serviços de reinserção social fiscalizam as ausências, conforme as finalidades e horários autorizados, 

podendo para o efeito recorrer a meios móveis de monitorização electrónica. 

5 - Os serviços de reinserção social informam o tribunal de todas as ausências concedidas nos termos dos 

números anteriores, em sede de relatório de execução a enviar periodicamente, conforme definido no artigo 

anterior, e com as especificidades definidas na parte especial da presente lei. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 94/2017, de 23 de Agosto 

 

 

Artigo 12.º - Ausências ilegítimas do local de vigilância electrónica 

1 - Sem prejuízo do n.º 2 do artigo 10.º, em caso de ausência ilegítima do local de vigilância electrónica por 

parte do arguido ou condenado, os serviços de reinserção social comunicam este facto ao tribunal competente, 

ao Ministério Público e às forças e serviços de segurança, comunicando igualmente a captura. 

2 - Qualquer autoridade judiciária ou agente de serviço ou força de segurança tem o dever de capturar e 

conduzir ao local de vigilância electrónica qualquer arguido ou condenado que se ausente, sem autorização, 

deste local, sem prejuízo da decisão do juiz ao abrigo do disposto do n.º 3 do artigo 10.º 

3 - Quando considerarem que a ausência ilegítima do local de vigilância electrónica por parte do arguido ou 

condenado pode criar perigo para o ofendido, os serviços de reinserção social informam-no da ocorrência, 

reportando-o igualmente à entidade policial da área de residência do ofendido. 
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4 - Ao condenado que dolosamente se tiver eximido, total ou parcialmente, à execução de pena de prisão com 

vigilância electrónica é aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 97.º do Código de Execução das Penas e 

Medidas Privativas da Liberdade. 

 

 

Artigo 13.º - Aviso por incumprimento 

1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 10.º, os serviços de reinserção social podem emitir avisos 

escritos ao arguido ou condenado quando ocorram incumprimentos pouco graves no âmbito da execução da 

medida ou da pena. 

2 - Ao terceiro aviso corresponde necessariamente a elaboração de relatório de incidentes para os autos, nos 

termos dos n.os 2 e 3 do artigo 10.º 

 

 

Artigo 14.º - Revogação da vigilância electrónica 

Sem prejuízo do disposto no Código Penal, no Código de Processo Penal e no Código da Execução das Penas 

e Medidas Privativas da Liberdade, a decisão que fixa a vigilância electrónica é revogada quando: 

a) O arguido ou condenado revogar o consentimento; 

b) O arguido ou condenado danificar o equipamento de monitorização, com intenção de impedir ou dificultar 

a vigilância, ou, por qualquer forma, iludir os serviços de vigilância ou se eximir a esta; 

c) O arguido ou condenado violar gravemente os deveres a que está sujeito. 

 

 

Artigo 15.º - Termo da vigilância electrónica 

1 - A decisão que determine o termo da vigilância electrónica da medida prevista na alínea a) do artigo 1.º, e 

que não implique condução ao estabelecimento prisional, deve ser cumprida até às 24 horas do dia em que é 

recebida pelos serviços de reinserção social. 

2 - A desinstalação dos equipamentos nos casos previstos nas alíneas b), c) e d) do artigo 1.º, e que não 

implique condução ao estabelecimento prisional, ocorre durante a manhã do dia fixado na decisão para o seu 

termo. 

3 - A decisão que, determinando o termo da vigilância electrónica, implique condução ao estabelecimento 

prisional, é comunicada em simultâneo aos serviços de reinserção social e ao órgão de polícia criminal 

competente. 

4 - As entidades previstas no número anterior cooperam para que a diligência de condução do arguido ou 

condenado ao estabelecimento prisional seja cumprida no prazo de vinte e quatro horas, sendo imediatamente 

precedida pela desinstalação dos equipamentos de vigilância electrónica. 

 

 

CAPÍTULO II - Parte especial 

SECÇÃO I - Medida de coacção de obrigação de permanência na habitação 
Artigo 16.º - Execução 

1 - A execução da medida prevista na alínea a) do artigo 1.º, inicia-se após a instalação dos meios de vigilância 

electrónica, podendo o juiz, até ao início da execução, aplicar ao arguido as medidas de coacção que, 

entretanto, se mostrarem necessárias. 

2 - O juiz pode associar à medida de coacção a obrigação de o arguido não contactar, por qualquer meio, com 

determinadas pessoas. 
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Artigo 17.º - Relatórios periódicos 

Os relatórios periódicos sobre a execução da medida de coacção referidos no n.º 1 do artigo 10.º têm 

periodicidade trimestral, devendo ser apresentados até cinco dias úteis antes do prazo para o respectivo 

reexame. 

 

 

Artigo 18.º - Reexame da decisão 

1 - Oficiosamente, de três em três meses, o juiz procede ao reexame das condições em que foi decidida a 

utilização da vigilância electrónica e à avaliação da sua execução, mantendo, alterando ou revogando a 

decisão. 

2 - Para efeitos do número anterior, o juiz ouve o Ministério Público e o arguido e considera o teor do relatório 

de execução trimestral elaborado pelos serviços de reinserção social. 

 

 

SECÇÃO II - Pena de prisão em regime de permanência na habitação 
Artigo 19.º - Execução 

1 - Se do processo não resultar a informação necessária para a execução da pena de prisão em regime de 

permanência na habitação, referida na alínea b) do artigo 1.º, o tribunal solícita aos serviços de reinserção 

social a informação prévia prevista no n.º 2 do artigo 7.º, a elaborar no prazo de sete dias úteis. 

2 - O tribunal notifica os serviços de reinserção social da sentença transitada em julgado que decida a 

execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação, devendo estes serviços proceder à 

instalação dos equipamentos de vigilância eletrónica no prazo máximo de quarenta e oito horas. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 94/2017, de 23 de Agosto 

 

 

Artigo 20.º - Individualização da execução 

1 - A execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação orienta-se pelo princípio da 

individualização e tem por base a avaliação das necessidades de ressocialização do condenado. 

2 - Sempre que a duração da pena for superior a seis meses ou sempre que o condenado não tiver ainda 

completado 21 anos de idade, os serviços de reinserção social elaboram um plano de reinserção social, que 

planifica as atividades e programas que visem a preparação do condenado para conduzir a sua vida de modo 

socialmente responsável, sem cometer crimes. 

3 - O plano de reinserção social, a elaborar no prazo de 30 dias, é homologado pelo tribunal, bem como as 

alterações relevantes que venham a justificar-se no decurso da execução. 

4 - (Revogado.) 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 94/2017, de 23 de Agosto 

 

 

Artigo 20.º-A - Apoio social e económico 

1 - A execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação não afeta o direito aos benefícios 

de segurança social previstos na lei. 
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2 - No decurso da execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação é prestado apoio 

social e económico ao condenado e ao seu agregado familiar que dele careçam para reforçar as condições de 

reinserção social. 

3 - A execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação não desobriga as entidades públicas 

competentes da prestação de apoio social e económico no âmbito das respetivas atribuições, designadamente 

em matéria de segurança e ação social, emprego, formação profissional, ensino e saúde. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 94/2017, de 23 de Agosto 

 

 

Artigo 21.º - Relatórios periódicos 

Os relatórios periódicos de execução previstos no n.º 1 do artigo 10.º são elaborados a meio da pena, quando 

esta for superior a seis meses, e cinco dias úteis antes do seu termo, salvo se o juiz tiver estabelecido outra 

periodicidade. 

 

 

SECÇÃO III - Modificação da execução da pena de prisão de reclusos portadores de doença grave, 

evolutiva e irreversível ou de deficiência grave e permanente ou de idade avançada 
Artigo 22.º - Ausências do local de vigilância electrónica 

Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º, a decisão que determine a modificação da execução da pena de prisão 

referida na alínea d) do artigo 1.º especifica as autorizações de ausência necessárias à prestação de cuidados 

de saúde ao condenado portador de doença grave, evolutiva e irreversível ou de deficiência grave e permanente 

ou de idade avançada. 

 

 

SECÇÃO IV - Adaptação à liberdade condicional com vigilância electrónica 
Artigo 23.º - Execução 

1 - Tendo em vista o cumprimento do disposto no artigo 62.º do Código Penal, o tribunal de execução das 

penas solicita aos serviços de reinserção social, para além do relatório previsto na alínea b) do n.º 4 do artigo 

188.º do Código de Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade, a informação prévia prevista no 

n.º 2 do artigo 7.º da presente lei, a qual pode ser acompanhada do plano de reinserção social para 

homologação. 

2 - Para além do disposto no n.º 2 do artigo 177.º do Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da 

Liberdade, o despacho que concede o período de adaptação à liberdade condicional determina ainda a data 

do seu termo, bem como a data de apreciação da liberdade condicional. 

3 - O tribunal notifica os serviços de reinserção social da decisão, para os efeitos previstos no disposto no 

n.º 7 do artigo 188.º do Código de Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade. 

4 - A decisão de concessão da adaptação à liberdade condicional com vigilância electrónica pode determinar 

que o condenado mantenha as condições decorrentes do regime aberto voltado para o exterior a que estava 

sujeito. 

 

 

Artigo 24.º - Regime de progressividade da execução 

1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo anterior, o tribunal pode determinar a execução da adaptação 

à liberdade condicional em regime de progressividade, com base nos relatórios previstos no n.º 4 do artigo 
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188.º do Código da Execução das Penas e das Medidas Privativas da Liberdade e em outros elementos que o 

tribunal solicite aos serviços de reinserção social, nos termos do n.º 5 do artigo 188.º do mesmo Código. 

2 - O regime de progressividade consiste no faseamento da execução, de modo a que o confinamento inicial 

do condenado à habitação possa ser progressivamente reduzido, através da concessão de períodos de 

ausência destinados à prossecução de atividades úteis ao processo de ressocialização. 

3 - O período diário de confinamento nunca pode ser inferior a doze horas, salvo situações excecionais a 

autorizar pelo juiz. 

4 - O tribunal pode autorizar os serviços de reinserção social a administrar o regime de progressividade, sem 

prejuízo de ser informado, nos relatórios periódicos, da sua execução. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 94/2017, de 23 de Agosto 

 

 

Artigo 25.º - Relatórios periódicos 

Os relatórios periódicos de execução previstos no n.º 1 do artigo 10.º são elaborados a meio do período de 

adaptação à liberdade condicional e cinco dias úteis antes da data prevista para apreciação da transição para 

liberdade condicional, salvo se o juiz tiver estabelecido outra periodicidade. 

 

 

SECÇÃO V - Das medidas e penas de afastamento do arguido ou condenado em contexto de violência 

doméstica 
Artigo 26.º - Execução 

1 - Para aplicação das medidas e penas referidas na alínea e) do artigo 1.º, a informação mencionada no n.º 2 

do artigo 7.º da presente lei e no n.º 4 do artigo 35.º da Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro, deve ainda 

atender à compatibilidade da condição pessoal, familiar, laboral ou social da vítima com as exigências da 

vigilância electrónica. 

2 - À utilização de meios técnicos de controlo à distância para fiscalização das medidas de afastamento é 

aplicável o regime previsto no artigo 36.º da Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro. 

3 - A execução da medida ou pena inicia-se quando instalados todos os meios de vigilância electrónica junto 

da vítima e do arguido ou condenado. 

 

 

Artigo 27.º - Comunicações 

1 - Para os efeitos previstos no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro, os serviços de 

reinserção social comunicam aos serviços de apoio à vítima o início da execução da pena ou medida e as 

respectivas condições de aplicação. 

2 - Durante a execução da medida, os serviços de reinserção social e os serviços de apoio à vítima comunicam 

reciprocamente qualquer circunstância susceptível de pôr em causa a protecção da vítima. 

 

 

Artigo 28.º - Relatórios periódicos 

Os serviços de reinserção social remetem à autoridade judiciária competente relatórios trimestrais sobre a 

execução das medidas e penas, salvo se na decisão constar outra periodicidade. 
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SECÇÃO VI - Obrigação de permanência na habitação por crime de incêndio florestal 
Artigo 28.º-A - Execução 

1 - Se do processo não resultar a informação necessária para a imposição da obrigação de permanência na 

habitação referida na alínea f) do artigo 1.º, o tribunal solicita aos serviços de reinserção social a informação 

prévia prevista no n.º 2 do artigo 7.º, a elaborar no prazo de sete dias úteis. 

2 - O tribunal notifica os serviços de reinserção social da decisão transitada em julgado que imponha a 

obrigação de permanência na habitação referida no número anterior, tendo em vista a instalação dos 

equipamentos de vigilância eletrónica para o período coincidente com os meses de maior risco de ocorrência 

de fogos. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 94/2017, de 23 de Agosto 

 

 

Artigo 28.º-B - Ausências do local de vigilância electrónica 

Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º, a decisão que imponha a agente inimputável a obrigação de 

permanência na habitação referida na alínea f) do artigo 1.º especifica as autorizações de ausência necessárias 

à submissão do condenado a tratamentos e regimes de cura ambulatórios apropriados. 

Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 94/2017, de 23 de Agosto 

 

 

CAPÍTULO III - Do tratamento dos dados da vigilância electrónica 
Artigo 29.º - Base de dados 

1 - Para efeitos da presente lei é criada e mantida pela DGRS uma base de dados constituída por: 

a) Nome completo, data de nascimento, filiação, estado civil, sexo, naturalidade, nacionalidade, residência 

actual conhecida e número de identificação civil e fiscal dos arguidos ou condenados sujeitos a vigilância 

electrónica; 

b) Indicação da medida ou pena aplicada; 

c) Data de início, suspensão e fim da vigilância electrónica; 

d) Tribunal e número de processo à ordem do qual foi decretada; 

e) Tipos de crimes imputados; 

f) Tipo de relação existente entre o arguido ou condenado e a vítima, em caso de prática de crimes de violência 

doméstica e conexos; 

g) Data da prática dos factos; 

h) Local de instalação da vigilância; 

i) Registos da monitorização da vigilância electrónica. 

2 - A DGRS é a entidade responsável pelo tratamento da base de dados referida no número anterior. 

3 - A DGRS pode recolher imagens de rosto dos arguidos ou condenados para inserção no sistema informático 

de monitorização electrónica, apenas para acesso dos agentes intervenientes nas operações de vigilância 

electrónica, com a finalidade de reconhecimento do vigiado, não as podendo utilizar para outro efeito. 

4 - A DGRS pode recolher e registar amostras de voz para verificação da permanência do vigiado em 

determinado local. 

 

 

Artigo 30.º - Acesso e rectificação dos dados 

1 - Para além do titular, têm acesso à base de dados os técnicos dos serviços de reinserção social afectos aos 

serviços de vigilância electrónica e os das entidades referidas no n.º 2 do artigo 9.º, devidamente credenciados 
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por aqueles para administrar o sistema informático, ficando todos obrigados ao sigilo profissional, mesmo 

após o termo das suas funções. 

2 - Ao arguido ou condenado é reconhecido o direito de conhecer o conteúdo dos registos dos dados que lhe 

respeitem, bem como o direito a obter a sua actualização ou a correcção dos dados inexactos, o preenchimento 

dos total ou parcialmente omissos e a eliminação dos indevidamente registados, nos termos da alínea d) do 

n.º 1 do artigo 11.º da Lei da Protecção de Dados Pessoais, aprovada pela Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro. 

 

 

Artigo 31.º - Transmissão dos dados 

As autoridades judiciárias e os órgãos de polícia criminal podem solicitar aos serviços de reinserção social 

informação da base de dados de vigilância electrónica para fins de investigação criminal. 

 

 

Artigo 32.º - Conservação de dados 

1 - Os dados referidos no artigo 29.º são conservados durante a execução das penas e medidas com vigilância 

electrónica e até 18 meses após o seu termo. 

2 - Findo o prazo referido no número anterior, os dados são retirados do sistema informático e conservados 

em suporte adequado em arquivo próprio dos serviços de reinserção social. 

3 - Exceptuam-se do disposto nos números anteriores os dados relativos à fiscalização do cumprimento de 

medida de coação que são imediatamente eliminados quando a decisão de arquivamento do inquérito se torne 

definitiva ou o despacho de não pronúncia ou a sentença absolutória transitem em julgado. 

 

 

Artigo 33.º - Destruição de dados 

Os dados referentes aos vigiados sujeitos a vigilância electrónica conservados em suporte fora do sistema 

informático são destruídos três anos após a extinção da pena ou o fim da medida com vigilância electrónica. 

 

 

Artigo 34.º - Segurança da informação 

1 - À base de dados devem ser conferidas as garantias de segurança necessárias a impedir a consulta, a 

modificação, a supressão, o adicionamento, a destruição ou a comunicação de dados por forma não 

consentida pela presente lei. 

2 - São objecto de controlo, tendo em vista a segurança da informação: 

a) Os suportes de dados e o respectivo transporte, a fim de impedir que possam ser lidos, divulgados, 

copiados, alterados ou eliminados por pessoa não autorizada; 

b) A inserção de dados, a fim de impedir a introdução, bem como qualquer tomada de conhecimento, 

divulgação, alteração ou eliminação não autorizada de dados pessoais; 

c) Os sistemas de tratamento de dados, para impedir que possam ser utilizados por pessoas não autorizadas, 

através de instalações de transmissão de dados; 

d) O acesso aos dados, para que só as pessoas autorizadas possam ter acesso aos dados; 

e) A transmissão dos dados, para garantir que a sua utilização seja limitada às entidades autorizadas; 

f) A introdução de dados pessoais nos sistemas de tratamento, de forma a verificar-se que dados foram 

introduzidos, quando e por quem. 
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Artigo 35.º - Norma subsidiária 

As disposições do presente capítulo são interpretadas e complementadas nos termos da Lei da Protecção de 

Dados Pessoais, aprovada pela Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro. 

 

 

CAPÍTULO IV - Disposições finais 
Artigo 36.º - Comunicações 

As comunicações efectuadas entre o tribunal e os serviços de reinserção social são realizadas 

preferencialmente por via electrónica, devendo, neste caso, ser tomadas as medidas adequadas para assegurar 

a segurança da informação, de modo a impedir o risco de esta ser vista e utilizada por terceiros não 

autorizados. 

 

 

Artigo 37.º - Norma revogatória 

É revogada a Lei n.º 122/99, de 20 de Agosto, e o artigo 2.º da Lei n.º 115/2009, de 12 de Outubro. 

Consultar o LEI DA VIGILÂNCIA ELECTRÓNICA(actualizado face ao diploma em epígrafe) 

Consultar o CÓDIGO DA EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS PRIVATIVAS DA LIBERDADE (actualizado face 

ao diploma em epígrafe) 

 

 

Artigo 38.º - Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação. 

Aprovada em 22 de Julho de 2010. 

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. 

Promulgada em 20 de Agosto de 2010. 

Publique-se. 

O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. 

Referendada em 23 de Agosto de 2010. 

O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. 
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LEI DO CRIBERCRIME 
Lei n.º 109/2009, de 15 de Setembro 

 

SUMÁRIO 

Aprova a Lei do Cibercrime, transpondo para a ordem jurídica interna a Decisão Quadro n.º 2005/222/JAI, do 

Conselho, de 24 de Fevereiro, relativa a ataques contra sistemas de informação, e adapta o direito interno à 

Convenção sobre Cibercrime do Conselho da Europa 

 

Lei n.º 109/2009 

de 15 de Setembro 

Aprova a Lei do Cibercrime, transpondo para a ordem jurídica interna a Decisão Quadro n.º 2005/222/JAI, do 

Conselho, de 24 de Fevereiro, relativa a ataques contra sistemas de informação, e adapta o direito interno à 

Convenção sobre Cibercrime do Conselho da Europa. 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte: 

 

CAPÍTULO I - Objecto e definições 
Artigo 1.º - Objecto 

A presente lei estabelece as disposições penais materiais e processuais, bem como as disposições relativas 

à cooperação internacional em matéria penal, relativas ao domínio do cibercrime e da recolha de prova em 

suporte electrónico, transpondo para a ordem jurídica interna a Decisão Quadro n.º 2005/222/JAI, do 

Conselho, de 24 de Fevereiro, relativa a ataques contra sistemas de informação, e adaptando o direito interno 

à Convenção sobre Cibercrime do Conselho da Europa. 

 

 

Artigo 2.º - Definições 

Para efeitos da presente lei, considera-se: 

a) «Sistema informático», qualquer dispositivo ou conjunto de dispositivos interligados ou associados, em 

que um ou mais de entre eles desenvolve, em execução de um programa, o tratamento automatizado de dados 

informáticos, bem como a rede que suporta a comunicação entre eles e o conjunto de dados informáticos 

armazenados, tratados, recuperados ou transmitidos por aquele ou aqueles dispositivos, tendo em vista o seu 

funcionamento, utilização, protecção e manutenção; 

b) «Dados informáticos», qualquer representação de factos, informações ou conceitos sob uma forma 

susceptível de processamento num sistema informático, incluindo os programas aptos a fazerem um sistema 

informático executar uma função; 

c) «Dados de tráfego», os dados informáticos relacionados com uma comunicação efectuada por meio de um 

sistema informático, gerados por este sistema como elemento de uma cadeia de comunicação, indicando a 

origem da comunicação, o destino, o trajecto, a hora, a data, o tamanho, a duração ou o tipo do serviço 

subjacente; 

d) «Fornecedor de serviço», qualquer entidade, pública ou privada, que faculte aos utilizadores dos seus 

serviços a possibilidade de comunicar por meio de um sistema informático, bem como qualquer outra 

entidade que trate ou armazene dados informáticos em nome e por conta daquela entidade fornecedora de 

serviço ou dos respectivos utilizadores; 

e) «Intercepção», o acto destinado a captar informações contidas num sistema informático, através de 

dispositivos electromagnéticos, acústicos, mecânicos ou outros; 
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f) «Topografia», uma série de imagens ligadas entre si, independentemente do modo como são fixadas ou 

codificadas, que representam a configuração tridimensional das camadas que compõem um produto 

semicondutor e na qual cada imagem reproduz o desenho, ou parte dele, de uma superfície do produto 

semicondutor, independentemente da fase do respectivo fabrico; 

g) «Produto semicondutor», a forma final ou intermédia de qualquer produto, composto por um substrato que 

inclua uma camada de material semicondutor e constituído por uma ou várias camadas de matérias 

condutoras, isolantes ou semicondutoras, segundo uma disposição conforme a uma configuração 

tridimensional e destinada a cumprir, exclusivamente ou não, uma função electrónica. 

 

 

CAPÍTULO II - Disposições penais materiais 
Artigo 3.º - Falsidade informática 

1 - Quem, com intenção de provocar engano nas relações jurídicas, introduzir, modificar, apagar ou suprimir 

dados informáticos ou por qualquer outra forma interferir num tratamento informático de dados, produzindo 

dados ou documentos não genuínos, com a intenção de que estes sejam considerados ou utilizados para 

finalidades juridicamente relevantes como se o fossem, é punido com pena de prisão até 5 anos ou multa de 

120 a 600 dias. 

2 - Quando as acções descritas no número anterior incidirem sobre os dados registados ou incorporados em 

cartão bancário de pagamento ou em qualquer outro dispositivo que permita o acesso a sistema ou meio de 

pagamento, a sistema de comunicações ou a serviço de acesso condicionado, a pena é de 1 a 5 anos de 

prisão. 

3 - Quem, actuando com intenção de causar prejuízo a outrem ou de obter um benefício ilegítimo, para si ou 

para terceiro, usar documento produzido a partir de dados informáticos que foram objecto dos actos referidos 

no n.º 1 ou cartão ou outro dispositivo no qual se encontrem registados ou incorporados os dados objecto 

dos actos referidos no número anterior, é punido com as penas previstas num e noutro número, 

respectivamente. 

4 - Quem importar, distribuir, vender ou detiver para fins comerciais qualquer dispositivo que permita o acesso 

a sistema ou meio de pagamento, a sistema de comunicações ou a serviço de acesso condicionado, sobre o 

qual tenha sido praticada qualquer das acções prevista no n.º 2, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. 

5 - Se os factos referidos nos números anteriores forem praticados por funcionário no exercício das suas 

funções, a pena é de prisão de 2 a 5 anos. 

 

 

Artigo 4.º - Dano relativo a programas ou outros dados informáticos 

1 - Quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo proprietário, por outro titular do direito 

do sistema ou de parte dele, apagar, alterar, destruir, no todo ou em parte, danificar, suprimir ou tornar não 

utilizáveis ou não acessíveis programas ou outros dados informáticos alheios ou por qualquer forma lhes 

afectar a capacidade de uso, é punido com pena de prisão até 3 anos ou pena de multa. 

2 - A tentativa é punível. 

3 - Incorre na mesma pena do n.º 1 quem ilegitimamente produzir, vender, distribuir ou por qualquer outra 

forma disseminar ou introduzir num ou mais sistemas informáticos dispositivos, programas ou outros dados 

informáticos destinados a produzir as acções não autorizadas descritas nesse número. 

4 - Se o dano causado for de valor elevado, a pena é de prisão até 5 anos ou de multa até 600 dias. 

5 - Se o dano causado for de valor consideravelmente elevado, a pena é de prisão de 1 a 10 anos. 

6 - Nos casos previstos nos n.os 1, 2 e 4 o procedimento penal depende de queixa. 
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Artigo 5.º - Sabotagem informática 

1 - Quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo proprietário, por outro titular do direito 

do sistema ou de parte dele, entravar, impedir, interromper ou perturbar gravemente o funcionamento de um 

sistema informático, através da introdução, transmissão, deterioração, danificação, alteração, apagamento, 

impedimento do acesso ou supressão de programas ou outros dados informáticos ou de qualquer outra forma 

de interferência em sistema informático, é punido com pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa até 

600 dias. 

2 - Na mesma pena incorre quem ilegitimamente produzir, vender, distribuir ou por qualquer outra forma 

disseminar ou introduzir num ou mais sistemas informáticos dispositivos, programas ou outros dados 

informáticos destinados a produzir as acções não autorizadas descritas no número anterior. 

3 - Nos casos previstos no número anterior, a tentativa não é punível. 

4 - A pena é de prisão de 1 a 5 anos se o dano emergente da perturbação for de valor elevado. 

5 - A pena é de prisão de 1 a 10 anos se: 

a) O dano emergente da perturbação for de valor consideravelmente elevado; 

b) A perturbação causada atingir de forma grave ou duradoura um sistema informático que apoie uma 

actividade destinada a assegurar funções sociais críticas, nomeadamente as cadeias de abastecimento, a 

saúde, a segurança e o bem-estar económico das pessoas, ou o funcionamento regular dos serviços públicos. 

 

 

Artigo 6.º - Acesso ilegítimo 

1 - Quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo proprietário, por outro titular do direito 

do sistema ou de parte dele, de qualquer modo aceder a um sistema informático, é punido com pena de prisão 

até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. 

2 - Na mesma pena incorre quem ilegitimamente produzir, vender, distribuir ou por qualquer outra forma 

disseminar ou introduzir num ou mais sistemas informáticos dispositivos, programas, um conjunto executável 

de instruções, um código ou outros dados informáticos destinados a produzir as acções não autorizadas 

descritas no número anterior. 

3 - A pena é de prisão até 3 anos ou multa se o acesso for conseguido através de violação de regras de 

segurança. 

4 - A pena é de prisão de 1 a 5 anos quando: 

a) Através do acesso, o agente tiver tomado conhecimento de segredo comercial ou industrial ou de dados 

confidenciais, protegidos por lei; ou 

b) O benefício ou vantagem patrimonial obtidos forem de valor consideravelmente elevado. 

5 - A tentativa é punível, salvo nos casos previstos no n.º 2. 

6 - Nos casos previstos nos n.os 1, 3 e 5 o procedimento penal depende de queixa. 

 

 

Artigo 7.º - Intercepção ilegítima 

1 - Quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo proprietário, por outro titular do direito 

do sistema ou de parte dele, e através de meios técnicos, interceptar transmissões de dados informáticos que 

se processam no interior de um sistema informático, a ele destinadas ou dele provenientes, é punido com 

pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 

2 - A tentativa é punível. 

3 - Incorre na mesma pena prevista no n.º 1 quem ilegitimamente produzir, vender, distribuir ou por qualquer 

outra forma disseminar ou introduzir num ou mais sistemas informáticos dispositivos, programas ou outros 

dados informáticos destinados a produzir as acções não autorizadas descritas no mesmo número.  
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Artigo 8.º - Reprodução ilegítima de programa protegido 

1 - Quem ilegitimamente reproduzir, divulgar ou comunicar ao público um programa informático protegido 

por lei é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 

2 - Na mesma pena incorre quem ilegitimamente reproduzir topografia de um produto semicondutor ou a 

explorar comercialmente ou importar, para estes fins, uma topografia ou um produto semicondutor fabricado 

a partir dessa topografia. 

3 - A tentativa é punível. 

 

 

Artigo 9.º - Responsabilidade penal das pessoas colectivas e entidades equiparadas 

As pessoas colectivas e entidades equiparadas são penalmente responsáveis pelos crimes previstos na 

presente lei nos termos e limites do regime de responsabilização previsto no Código Penal. 

 

 

Artigo 10.º - Perda de bens 

1 - O tribunal pode decretar a perda a favor do Estado dos objectos, materiais, equipamentos ou dispositivos 

que tiverem servido para a prática dos crimes previstos na presente lei e pertencerem a pessoa que tenha sido 

condenada pela sua prática. 

2 - À avaliação, utilização, alienação e indemnização de bens apreendidos pelos órgãos de polícia criminal 

que sejam susceptíveis de vir a ser declarados perdidos a favor do Estado é aplicável o disposto no Decreto-

Lei n.º 11/2007, de 19 de Janeiro. 

 

 

CAPÍTULO III - Disposições processuais 
Artigo 11.º - Âmbito de aplicação das disposições processuais 

1 - Com excepção do disposto nos artigos 18.º e 19.º, as disposições processuais previstas no presente 

capítulo aplicam-se a processos relativos a crimes: 

a) Previstos na presente lei; 

b) Cometidos por meio de um sistema informático; ou 

c) Em relação aos quais seja necessário proceder à recolha de prova em suporte electrónico. 

2 - As disposições processuais previstas no presente capítulo não prejudicam o regime da Lei n.º 32/2008, 

de 17 de Julho. 

 

 

Artigo 12.º - Preservação expedita de dados 

1 - Se no decurso do processo for necessário à produção de prova, tendo em vista a descoberta da verdade, 

obter dados informáticos específicos armazenados num sistema informático, incluindo dados de tráfego, em 

relação aos quais haja receio de que possam perder-se, alterar-se ou deixar de estar disponíveis, a autoridade 

judiciária competente ordena a quem tenha disponibilidade ou controlo desses dados, designadamente a 

fornecedor de serviço, que preserve os dados em causa. 

2 - A preservação pode também ser ordenada pelo órgão de polícia criminal mediante autorização da 

autoridade judiciária competente ou quando haja urgência ou perigo na demora, devendo aquele, neste último 

caso, dar notícia imediata do facto à autoridade judiciária e transmitir-lhe o relatório previsto no artigo 253.º 

do Código de Processo Penal. 

3 - A ordem de preservação discrimina, sob pena de nulidade: 

a) A natureza dos dados; 
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b) A sua origem e destino, se forem conhecidos; e 

c) O período de tempo pelo qual deverão ser preservados, até um máximo de três meses. 

4 - Em cumprimento de ordem de preservação que lhe seja dirigida, quem tenha disponibilidade ou controlo 

sobre esses dados, designadamente o fornecedor de serviço, preserva de imediato os dados em causa, 

protegendo e conservando a sua integridade pelo tempo fixado, de modo a permitir à autoridade judiciária 

competente a sua obtenção, e fica obrigado a assegurar a confidencialidade da aplicação da medida 

processual. 

5 - A autoridade judiciária competente pode ordenar a renovação da medida por períodos sujeitos ao limite 

previsto na alínea c) do n.º 3, desde que se verifiquem os respectivos requisitos de admissibilidade, até ao 

limite máximo de um ano. 

 

 

Artigo 13.º - Revelação expedita de dados de tráfego 

Tendo em vista assegurar a preservação dos dados de tráfego relativos a uma determinada comunicação, 

independentemente do número de fornecedores de serviço que nela participaram, o fornecedor de serviço a 

quem essa preservação tenha sido ordenada nos termos do artigo anterior indica à autoridade judiciária ou ao 

órgão de polícia criminal, logo que o souber, outros fornecedores de serviço através dos quais aquela 

comunicação tenha sido efectuada, tendo em vista permitir identificar todos os fornecedores de serviço e a via 

através da qual aquela comunicação foi efectuada. 

 

 

Artigo 14.º - Injunção para apresentação ou concessão do acesso a dados 

1 - Se no decurso do processo se tornar necessário à produção de prova, tendo em vista a descoberta da 

verdade, obter dados informáticos específicos e determinados, armazenados num determinado sistema 

informático, a autoridade judiciária competente ordena a quem tenha disponibilidade ou controlo desses 

dados que os comunique ao processo ou que permita o acesso aos mesmos, sob pena de punição por 

desobediência. 

2 - A ordem referida no número anterior identifica os dados em causa. 

3 - Em cumprimento da ordem descrita nos n.os 1 e 2, quem tenha disponibilidade ou controlo desses dados 

comunica esses dados à autoridade judiciária competente ou permite, sob pena de punição por desobediência, 

o acesso ao sistema informático onde os mesmos estão armazenados. 

4 - O disposto no presente artigo é aplicável a fornecedores de serviço, a quem pode ser ordenado que 

comuniquem ao processo dados relativos aos seus clientes ou assinantes, neles se incluindo qualquer 

informação diferente dos dados relativos ao tráfego ou ao conteúdo, contida sob a forma de dados informáticos 

ou sob qualquer outra forma, detida pelo fornecedor de serviços, e que permita determinar: 

a) O tipo de serviço de comunicação utilizado, as medidas técnicas tomadas a esse respeito e o período de 

serviço; 

b) A identidade, a morada postal ou geográfica e o número de telefone do assinante, e qualquer outro número 

de acesso, os dados respeitantes à facturação e ao pagamento, disponíveis com base num contrato ou acordo 

de serviços; ou 

c) Qualquer outra informação sobre a localização do equipamento de comunicação, disponível com base num 

contrato ou acordo de serviços. 

5 - A injunção prevista no presente artigo não pode ser dirigida a suspeito ou arguido nesse processo. 

6 - Não pode igualmente fazer-se uso da injunção prevista neste artigo quanto a sistemas informáticos 

utilizados para o exercício da advocacia, das actividades médica e bancária e da profissão de jornalista. 



LEGISLAÇÃO FUNDAMENTAL DE DIREITO PENAL | Para criminólogos e juristas | Volume II 

358 

7 - O regime de segredo profissional ou de funcionário e de segredo de Estado previsto no artigo 182.º do 

Código de Processo Penal é aplicável com as necessárias adaptações. 

 

 

Artigo 15.º - Pesquisa de dados informáticos 

1 - Quando no decurso do processo se tornar necessário à produção de prova, tendo em vista a descoberta 

da verdade, obter dados informáticos específicos e determinados, armazenados num determinado sistema 

informático, a autoridade judiciária competente autoriza ou ordena por despacho que se proceda a uma 

pesquisa nesse sistema informático, devendo, sempre que possível, presidir à diligência. 

2 - O despacho previsto no número anterior tem um prazo de validade máximo de 30 dias, sob pena de 

nulidade. 

3 - O órgão de polícia criminal pode proceder à pesquisa, sem prévia autorização da autoridade judiciária, 

quando: 

a) A mesma for voluntariamente consentida por quem tiver a disponibilidade ou controlo desses dados, desde 

que o consentimento prestado fique, por qualquer forma, documentado; 

b) Nos casos de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, quando haja fundados indícios 

da prática iminente de crime que ponha em grave risco a vida ou a integridade de qualquer pessoa. 

4 - Quando o órgão de polícia criminal proceder à pesquisa nos termos do número anterior: 

a) No caso previsto na alínea b), a realização da diligência é, sob pena de nulidade, imediatamente comunicada 

à autoridade judiciária competente e por esta apreciada em ordem à sua validação; 

b) Em qualquer caso, é elaborado e remetido à autoridade judiciária competente o relatório previsto no artigo 

253.º do Código de Processo Penal. 

5 - Quando, no decurso de pesquisa, surgirem razões para crer que os dados procurados se encontram noutro 

sistema informático, ou numa parte diferente do sistema pesquisado, mas que tais dados são legitimamente 

acessíveis a partir do sistema inicial, a pesquisa pode ser estendida mediante autorização ou ordem da 

autoridade competente, nos termos dos n.os 1 e 2. 

6 - À pesquisa a que se refere este artigo são aplicáveis, com as necessárias adaptações, as regras de execução 

das buscas previstas no Código de Processo Penal e no Estatuto do Jornalista. 

 

 

Artigo 16.º - Apreensão de dados informáticos 

1 - Quando, no decurso de uma pesquisa informática ou de outro acesso legítimo a um sistema informático, 

forem encontrados dados ou documentos informáticos necessários à produção de prova, tendo em vista a 

descoberta da verdade, a autoridade judiciária competente autoriza ou ordena por despacho a apreensão dos 

mesmos. 

2 - O órgão de polícia criminal pode efectuar apreensões, sem prévia autorização da autoridade judiciária, no 

decurso de pesquisa informática legitimamente ordenada e executada nos termos do artigo anterior, bem como 

quando haja urgência ou perigo na demora. 

3 - Caso sejam apreendidos dados ou documentos informáticos cujo conteúdo seja susceptível de revelar 

dados pessoais ou íntimos, que possam pôr em causa a privacidade do respectivo titular ou de terceiro, sob 

pena de nulidade esses dados ou documentos são apresentados ao juiz, que ponderará a sua junção aos autos 

tendo em conta os interesses do caso concreto. 

4 - As apreensões efectuadas por órgão de polícia criminal são sempre sujeitas a validação pela autoridade 

judiciária, no prazo máximo de 72 horas. 

5 - As apreensões relativas a sistemas informáticos utilizados para o exercício da advocacia e das actividades 

médica e bancária estão sujeitas, com as necessárias adaptações, às regras e formalidades previstas no 
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Código de Processo Penal e as relativas a sistemas informáticos utilizados para o exercício da profissão de 

jornalista estão sujeitas, com as necessárias adaptações, às regras e formalidades previstas no Estatuto do 

Jornalista. 

6 - O regime de segredo profissional ou de funcionário e de segredo de Estado previsto no artigo 182.º do 

Código de Processo Penal é aplicável com as necessárias adaptações. 

7 - A apreensão de dados informáticos, consoante seja mais adequado e proporcional, tendo em conta os 

interesses do caso concreto, pode, nomeadamente, revestir as formas seguintes: 

a) Apreensão do suporte onde está instalado o sistema ou apreensão do suporte onde estão armazenados os 

dados informáticos, bem como dos dispositivos necessários à respectiva leitura; 

b) Realização de uma cópia dos dados, em suporte autónomo, que será junto ao processo; 

c) Preservação, por meios tecnológicos, da integridade dos dados, sem realização de cópia nem remoção dos 

mesmos; ou 

d) Eliminação não reversível ou bloqueio do acesso aos dados. 

8 - No caso da apreensão efectuada nos termos da alínea b) do número anterior, a cópia é efectuada em 

duplicado, sendo uma das cópias selada e confiada ao secretário judicial dos serviços onde o processo correr 

os seus termos e, se tal for tecnicamente possível, os dados apreendidos são certificados por meio de 

assinatura digital. 

 

 

Artigo 17.º - Apreensão de correio electrónico e registos de comunicações de natureza semelhante 

Quando, no decurso de uma pesquisa informática ou outro acesso legítimo a um sistema informático, forem 

encontrados, armazenados nesse sistema informático ou noutro a que seja permitido o acesso legítimo a partir 

do primeiro, mensagens de correio electrónico ou registos de comunicações de natureza semelhante, o juiz 

pode autorizar ou ordenar, por despacho, a apreensão daqueles que se afigurem ser de grande interesse para 

a descoberta da verdade ou para a prova, aplicando-se correspondentemente o regime da apreensão de 

correspondência previsto no Código de Processo Penal. 

 

 

Artigo 18.º - Intercepção de comunicações 

1 - É admissível o recurso à intercepção de comunicações em processos relativos a crimes: 

a) Previstos na presente lei; ou 

b) Cometidos por meio de um sistema informático ou em relação aos quais seja necessário proceder à recolha 

de prova em suporte electrónico, quando tais crimes se encontrem previstos no artigo 187.º do Código de 

Processo Penal. 

2 - A intercepção e o registo de transmissões de dados informáticos só podem ser autorizados durante o 

inquérito, se houver razões para crer que a diligência é indispensável para a descoberta da verdade ou que a 

prova seria, de outra forma, impossível ou muito difícil de obter, por despacho fundamentado do juiz de 

instrução e mediante requerimento do Ministério Público. 

3 - A intercepção pode destinar-se ao registo de dados relativos ao conteúdo das comunicações ou visar 

apenas a recolha e registo de dados de tráfego, devendo o despacho referido no número anterior especificar 

o respectivo âmbito, de acordo com as necessidades concretas da investigação. 

4 - Em tudo o que não for contrariado pelo presente artigo, à intercepção e registo de transmissões de dados 

informáticos é aplicável o regime da intercepção e gravação de conversações ou comunicações telefónicas 

constante dos artigos 187.º, 188.º e 190.º do Código de Processo Penal. 
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Artigo 19.º - Acções encobertas 

1 - É admissível o recurso às acções encobertas previstas na Lei n.º 101/2001, de 25 de Agosto, nos termos 

aí previstos, no decurso de inquérito relativo aos seguintes crimes: 

a) Os previstos na presente lei; 

b) Os cometidos por meio de um sistema informático, quando lhes corresponda, em abstracto, pena de prisão 

de máximo superior a 5 anos ou, ainda que a pena seja inferior, e sendo dolosos, os crimes contra a liberdade 

e autodeterminação sexual nos casos em que os ofendidos sejam menores ou incapazes, a burla qualificada, 

a burla informática e nas comunicações, a discriminação racial, religiosa ou sexual, as infracções económico-

financeiras, bem como os crimes consagrados no título iv do Código do Direito de Autor e dos Direitos 

Conexos. 

2 - Sendo necessário o recurso a meios e dispositivos informáticos observam-se, naquilo que for aplicável, 

as regras previstas para a intercepção de comunicações. 

 

 

CAPÍTULO IV - Cooperação internacional 
Artigo 20.º - Âmbito da cooperação internacional 

As autoridades nacionais competentes cooperam com as autoridades estrangeiras competentes para efeitos 

de investigações ou procedimentos respeitantes a crimes relacionados com sistemas ou dados informáticos, 

bem como para efeitos de recolha de prova, em suporte electrónico, de um crime, de acordo com as normas 

sobre transferência de dados pessoais previstas na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro. 

 

 

Artigo 21.º - Ponto de contacto permanente para a cooperação internacional 

1 - Para fins de cooperação internacional, tendo em vista a prestação de assistência imediata para os efeitos 

referidos no artigo anterior, a Polícia Judiciária assegura a manutenção de uma estrutura que garante um 

ponto de contacto disponível em permanência, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. 

2 - Este ponto de contacto pode ser contactado por outros pontos de contacto, nos termos de acordos, tratados 

ou convenções a que Portugal se encontre vinculado, ou em cumprimento de protocolos de cooperação 

internacional com organismos judiciários ou policiais. 

3 - A assistência imediata prestada por este ponto de contacto permanente inclui: 

a) A prestação de aconselhamento técnico a outros pontos de contacto; 

b) A preservação expedita de dados nos casos de urgência ou perigo na demora, em conformidade com o 

disposto no artigo seguinte; 

c) A recolha de prova para a qual seja competente nos casos de urgência ou perigo na demora; 

d) A localização de suspeitos e a prestação de informações de carácter jurídico, nos casos de urgência ou 

perigo na demora; 

e) A transmissão imediata ao Ministério Público de pedidos relativos às medidas referidas nas alíneas b) a d), 

fora dos casos aí previstos, tendo em vista a sua rápida execução. 

4 - Sempre que actue ao abrigo das alíneas b) a d) do número anterior, a Polícia Judiciária dá notícia imediata 

do facto ao Ministério Público e remete-lhe o relatório previsto no artigo 253.º do Código de Processo Penal. 

 

 

Artigo 22.º - Preservação e revelação expeditas de dados informáticos em cooperação internacional 

1 - Pode ser solicitada a Portugal a preservação expedita de dados informáticos armazenados em sistema 

informático aqui localizado, relativos a crimes previstos no artigo 11.º, com vista à apresentação de um pedido 

de auxílio judiciário para fins de pesquisa, apreensão e divulgação dos mesmos. 
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2 - A solicitação especifica: 

a) A autoridade que pede a preservação; 

b) A infracção que é objecto de investigação ou procedimento criminal, bem como uma breve exposição dos 

factos relacionados; 

c) Os dados informáticos a conservar e a sua relação com a infracção; 

d) Todas as informações disponíveis que permitam identificar o responsável pelos dados informáticos ou a 

localização do sistema informático; 

e) A necessidade da medida de preservação; e 

f) A intenção de apresentação de um pedido de auxílio judiciário para fins de pesquisa, apreensão e divulgação 

dos dados. 

3 - Em execução de solicitação de autoridade estrangeira competente nos termos dos números anteriores, a 

autoridade judiciária competente ordena a quem tenha disponibilidade ou controlo desses dados, 

designadamente a fornecedor de serviço, que os preserve. 

4 - A preservação pode também ser ordenada pela Polícia Judiciária mediante autorização da autoridade 

judiciária competente ou quando haja urgência ou perigo na demora, sendo aplicável, neste último caso, o 

disposto no n.º 4 do artigo anterior. 

5 - A ordem de preservação especifica, sob pena de nulidade: 

a) A natureza dos dados; 

b) Se forem conhecidos, a origem e o destino dos mesmos; e 

c) O período de tempo pelo qual os dados devem ser preservados, até um máximo de três meses. 

6 - Em cumprimento de ordem de preservação que lhe seja dirigida, quem tem disponibilidade ou controlo 

desses dados, designadamente o fornecedor de serviço, preserva de imediato os dados em causa pelo período 

de tempo especificado, protegendo e conservando a sua integridade. 

7 - A autoridade judiciária competente, ou a Polícia Judiciária mediante autorização daquela autoridade, 

podem ordenar a renovação da medida por períodos sujeitos ao limite previsto na alínea c) do n.º 5, desde 

que se verifiquem os respectivos requisitos de admissibilidade, até ao limite máximo de um ano. 

8 - Quando seja apresentado o pedido de auxílio referido no n.º 1, a autoridade judiciária competente para 

dele decidir determina a preservação dos dados até à adopção de uma decisão final sobre o pedido. 

9 - Os dados preservados ao abrigo do presente artigo apenas podem ser fornecidos: 

a) À autoridade judiciária competente, em execução do pedido de auxílio referido no n.º 1, nos mesmos termos 

em que poderiam sê-lo, em caso nacional semelhante, ao abrigo dos artigos 13.º a 17.º; 

b) À autoridade nacional que emitiu a ordem de preservação, nos mesmos termos em que poderiam sê-lo, em 

caso nacional semelhante, ao abrigo do artigo 13.º 

10 - A autoridade nacional à qual, nos termos do número anterior, sejam comunicados dados de tráfego 

identificadores de fornecedor de serviço e da via através dos quais a comunicação foi efectuada, comunica-

os rapidamente à autoridade requerente, por forma a permitir a essa autoridade a apresentação de nova 

solicitação de preservação expedita de dados informáticos. 

11 - O disposto nos n.os 1 e 2 aplica-se, com as devidas adaptações, aos pedidos formulados pelas 

autoridades portuguesas. 

 

 

Artigo 23.º - Motivos de recusa 

1 - A solicitação de preservação ou revelação expeditas de dados informáticos é recusada quando: 

a) Os dados informáticos em causa respeitarem a infracção de natureza política ou infracção conexa segundo 

as concepções do direito português; 
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b) Atentar contra a soberania, segurança, ordem pública ou outros interesses da República Portuguesa, 

constitucionalmente definidos; 

c) O Estado terceiro requisitante não oferecer garantias adequadas de protecção dos dados pessoais. 

2 - A solicitação de preservação expedita de dados informáticos pode ainda ser recusada quando houver 

fundadas razões para crer que a execução de pedido de auxílio judiciário subsequente para fins de pesquisa, 

apreensão e divulgação de tais dados será recusado por ausência de verificação do requisito da dupla 

incriminação. 

 

 

Artigo 24.º - Acesso a dados informáticos em cooperação internacional 

1 - Em execução de pedido de autoridade estrangeira competente, a autoridade judiciária competente pode 

proceder à pesquisa, apreensão e divulgação de dados informáticos armazenados em sistema informático 

localizado em Portugal, relativos a crimes previstos no artigo 11.º, quando se trata de situação em que a 

pesquisa e apreensão são admissíveis em caso nacional semelhante. 

2 - A autoridade judiciária competente procede com a maior rapidez possível quando existam razões para crer 

que os dados informáticos em causa são especialmente vulneráveis à perda ou modificação ou quando a 

cooperação rápida se encontre prevista em instrumento internacional aplicável. 

3 - O disposto no n.º 1 aplica-se, com as devidas adaptações, aos pedidos formulados pelas autoridades 

judiciárias portuguesas. 

 

 

Artigo 25.º - Acesso transfronteiriço a dados informáticos armazenados quando publicamente disponíveis ou 

com consentimento 

As autoridades estrangeiras competentes, sem necessidade de pedido prévio às autoridades portuguesas, de 

acordo com as normas sobre transferência de dados pessoais previstas na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, 

podem: 

a) Aceder a dados informáticos armazenados em sistema informático localizado em Portugal, quando 

publicamente disponíveis; 

b) Receber ou aceder, através de sistema informático localizado no seu território, a dados informáticos 

armazenados em Portugal, mediante consentimento legal e voluntário de pessoa legalmente autorizada a 

divulgá-los. 

 

 

Artigo 26.º - Intercepção de comunicações em cooperação internacional 

1 - Em execução de pedido da autoridade estrangeira competente, pode ser autorizada pelo juiz a intercepção 

de transmissões de dados informáticos realizadas por via de um sistema informático localizado em Portugal, 

desde que tal esteja previsto em acordo, tratado ou convenção internacional e se trate de situação em que tal 

intercepção seja admissível, nos termos do artigo 18.º, em caso nacional semelhante. 

2 - É competente para a recepção dos pedidos de intercepção a Polícia Judiciária, que os apresentará ao 

Ministério Público, para que os apresente ao juiz de instrução criminal da comarca de Lisboa para autorização. 

3 - O despacho de autorização referido no artigo anterior permite também a transmissão imediata da 

comunicação para o Estado requerente, se tal procedimento estiver previsto no acordo, tratado ou convenção 

internacional com base no qual é feito o pedido. 

4 - O disposto no n.º 1 aplica-se, com as devidas adaptações, aos pedidos formulados pelas autoridades 

judiciárias portuguesas. 
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CAPÍTULO V - Disposições finais e transitórias 
Artigo 27.º - Aplicação no espaço da lei penal portuguesa e competência dos tribunais portugueses 

1 - Para além do disposto no Código Penal em matéria de aplicação no espaço da lei penal portuguesa, e 

salvo tratado ou convenção internacional em contrário, para efeitos da presente lei, a lei penal portuguesa é 

ainda aplicável a factos: 

a) Praticados por Portugueses, se aos mesmos não for aplicável a lei penal de nenhum outro Estado; 

b) Cometidos em benefício de pessoas colectivas com sede em território português; 

c) Fisicamente praticados em território português, ainda que visem sistemas informáticos localizados fora 

desse território; ou 

d) Que visem sistemas informáticos localizados em território português, independentemente do local onde 

esses factos forem fisicamente praticados. 

2 - Se, em função da aplicabilidade da lei penal portuguesa, forem simultaneamente competentes para 

conhecer de um dos crimes previstos na presente lei os tribunais portugueses e os tribunais de outro Estado 

membro da União Europeia, podendo em qualquer um deles ser validamente instaurado ou prosseguido o 

procedimento penal com base nos mesmos factos, a autoridade judiciária competente recorre aos órgãos e 

mecanismos instituídos no seio da União Europeia para facilitar a cooperação entre as autoridades judiciárias 

dos Estados membros e a coordenação das respectivas acções, por forma a decidir qual dos dois Estados 

instaura ou prossegue o procedimento contra os agentes da infracção, tendo em vista centralizá-lo num só 

deles. 

3 - A decisão de aceitação ou transmissão do procedimento é tomada pela autoridade judiciária competente, 

tendo em conta, sucessivamente, os seguintes elementos: 

a) O local onde foi praticada a infracção; 

b) A nacionalidade do autor dos factos; e 

c) O local onde o autor dos factos foi encontrado. 

4 - São aplicáveis aos crimes previstos na presente lei as regras gerais de competência dos tribunais previstas 

no Código de Processo Penal. 

5 - Em caso de dúvida quanto ao tribunal territorialmente competente, designadamente por não coincidirem 

o local onde fisicamente o agente actuou e o local onde está fisicamente instalado o sistema informático visado 

com a sua actuação, a competência cabe ao tribunal onde primeiro tiver havido notícia dos factos. 

 

 

Artigo 28.º - Regime geral aplicável 

Em tudo o que não contrarie o disposto na presente lei, aplicam-se aos crimes, às medidas processuais e à 

cooperação internacional em matéria penal nela previstos, respectivamente, as disposições do Código Penal, 

do Código de Processo Penal e da Lei n.º 144/99, de 31 de Agosto. 

 

 

Artigo 29.º - Competência da Polícia Judiciária para a cooperação internacional 

A competência atribuída pela presente lei à Polícia Judiciária para efeitos de cooperação internacional é 

desempenhada pela unidade orgânica a quem se encontra cometida a investigação dos crimes previstos na 

presente lei. 

 

 

Artigo 30.º - Protecção de dados pessoais 

O tratamento de dados pessoais ao abrigo da presente lei efectua-se de acordo com o disposto na Lei n.º 

67/98, de 26 de Outubro, sendo aplicável, em caso de violação, o disposto no respectivo capítulo vi.  
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Artigo 31.º - Norma revogatória 

É revogada a Lei n.º 109/91, de 17 de Agosto. 

 
Consultar a Lei da Criminalidade Informática (revogado face ao diploma em epígrafe) 

 

 

Artigo 32.º - Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação. 

 

Aprovada em 23 de Julho de 2009. 

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. 

Promulgada em 29 de Agosto de 2009. 

Publique-se. 

O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. 

Referendada em 31 de Agosto de 2009. 

O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. 
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VIOLAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL 
Lei n.º 31/2004, de 22 de Julho 

 

Adapta a legislação penal portuguesa ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional, tipificando as condutas 

que constituem crimes de violação do direito internacional humanitário - 17.ª alteração ao Código Penal. 

 

Atualizada de acordo com a Lei n.º 59/2007, de 04 de Setembro e Lei n.º 11/2019, de 07 de Fevereiro. 

 

SUMÁRIO 

Adapta a legislação penal portuguesa ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional, tipificando as condutas que 

constituem crimes de violação do direito internacional humanitário - 17.ª alteração ao Código Penal 

 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, para valer como 

lei geral da República, o seguinte: 

 

 

CAPÍTULO I - Disposições gerais 
Artigo 1.º - Objecto 

É aprovada a lei penal relativa às violações do direito internacional humanitário, anexa à presente lei. 

 

 

Artigo 2.º - Alterações ao Código Penal 

1 - O artigo 5.º do Código Penal passa a ter a seguinte redacção: 

'Artigo 5.º 

[...] 

1 - ... 

a) ... 

b) Quando constituírem os crimes previstos nos artigos 159.º, 160.º, 169.º, 172.º, 173.º, 176.º e 237.º, desde 

que o agente seja encontrado em Portugal e não possa ser extraditado; 

c) ... 

d) ... 

e) ... 

2 - ...' 

2 - O artigo 246.º do Código Penal passa a ter a seguinte redacção: 

'Artigo 246.º 

[...] 

Quem for condenado por crime previsto nos artigos 237.º, 240.º e 243.º a 245.º e pelos crimes previstos na 

lei pode, atenta a gravidade do facto e a sua projecção na idoneidade cívica do agente, ser incapacitado para 

eleger Presidente da República, membros do Parlamento Europeu, membros da assembleia legislativa ou de 

autarquia local, para ser eleito como tal ou para ser jurado, por período de 2 a 10 anos.' 

 
Consultar o Decreto-Lei n.º 48/95, 15 Março (actualizado face ao diploma em epígrafe) 

 

 

Artigo 3.º - Revogações ao Código Penal 

São revogados os artigos 236.º, 238.º, 239.º, 241.º e 242.º do Código Penal.  
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Consultar o Decreto-Lei n.º 48/95, 15 Março (actualizado face ao diploma em epígrafe) 

 

 

Artigo 4.º - Alterações ao título III do livro II do Código Penal 

1 - O título III do livro II do Código Penal passa a denominar-se 'Dos crimes contra a paz, identidade cultural 

e integridade pessoal'. 

2 - O capítulo II do título III do livro II do Código Penal passa a denominar-se 'Dos crimes contra a identidade 

cultural e integridade pessoal'. 

 

Artigo 5.º - Entrada em vigor 

1 - A presente lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação. 

2 - O disposto no artigo 3.º da lei em anexo entra em vigor no dia 14 de Setembro de 2004. 

 

Aprovada em 27 de Maio de 2004. 

O Presidente da Assembleia da República, João Bosco Mota Amaral. 

Promulgada em 8 de Julho de 2004. 

Publique-se. 

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 

Referendada em 9 de Julho de 2004. 

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso. 

 

 

ANEXO 

Lei penal relativa às violações do direito internacional humanitário 

 

 

CAPÍTULO I - Disposições gerais 
Artigo 1.º - Objecto 

A presente lei define os crimes que configuram violação do direito internacional humanitário e infracções 

conexas. 

 

 

Artigo 2.º - Definições 

Para os efeitos da presente lei, considera-se: 

a) Conflito armado de carácter internacional aquele que: 

i) Ocorre entre Estados, mesmo sem uma declaração formal de guerra, ainda que o estado de guerra não seja 

reconhecido por um deles; 

ii) Corresponde a uma situação de ocupação total ou parcial do território de um Estado, mesmo que essa 

ocupação não encontre qualquer resistência militar; 

iii) Se subsume a uma situação em que os povos lutam contra a dominação colonial, a ocupação estrangeira 

e contra os regimes de segregação, no exercício do direito dos povos à autodeterminação, consagrado na 

Carta das Nações Unidas e na declaração relativa aos princípios do direito internacional no que diz respeito 

às relações amigáveis e à cooperação entre os Estados; 

b) Conflito armado de carácter não internacional: aquele que se desenrola no território de um Estado, se 

reveste de carácter prolongado e opõe as autoridades governamentais e grupos armados organizados ou estes 
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grupos entre si, com excepção das situações de distúrbio e de tensão internas, tais como actos de violência 

esporádicos ou isolados ou outros de carácter semelhante; 

c) Convenções de Genebra: 

i) A Convenção de Genebra para Melhorar a Situação dos Feridos e Doentes das Forças Armadas em 

Campanha, de 12 de Agosto de 1949 (Convenção I), aprovada, para ratificação, pelo Decreto-Lei n.º 42991, 

de 26 de Maio de 1960; 

ii) A Convenção de Genebra para Melhorar a Situação dos Feridos, Doentes e Náufragos das Forças Armadas 

no Mar, de 12 de Agosto de 1949 (Convenção II), aprovada, para ratificação, pelo Decreto-Lei n.º 42991, de 

26 de Maio de 1960; 

iii) A Convenção de Genebra Relativa ao Tratamento dos Prisioneiros de Guerra, de 12 de Agosto de 1949 

(Convenção III), aprovada, para ratificação, pelo Decreto-Lei n.º 42991, de 26 de Maio de 1960; 

iv) A Convenção de Genebra Relativa à Protecção das Pessoas Civis em Tempo de Guerra, de 12 de Agosto 

de 1949 (Convenção IV), aprovada, para ratificação, pelo Decreto-Lei n.º 42991, de 26 de Maio de 1960; 

d) Protocolo I, o Protocolo Adicional às Convenções de Genebra de 12 de Agosto de 1949 Relativo à Protecção 

das Vítimas dos Conflitos Armados Internacionais, de 8 de Junho de 1977, ratificado pelo Decreto do 

Presidente da República n.º 10/92, de 1 de Abril; 

e) Protocolo II, o Protocolo Adicional às Convenções de Genebra de 12 de Agosto de 1949 Relativo à 

Protecção das Vítimas dos Conflitos Armados não Internacionais, de 8 de Junho de 1977, ratificado pelo 

Decreto do Presidente da República n.º 10/92, de 1 de Abril; 

f) Pessoas protegidas: 

i) Em conflitos armados internacionais, as pessoas protegidas para os efeitos das Convenções de Genebra de 

1949 e do I Protocolo Adicional, nomeadamente os feridos, doentes, náufragos, prisioneiros de guerra, 

pessoal sanitário ou religioso e população civil; 

ii) Em conflito armado de carácter não internacional, os feridos, os doentes, os náufragos, bem como pessoas 

que não tomam parte activa nas hostilidades em poder do inimigo; 

iii) Em conflito armado de carácter internacional e em conflito armado de carácter não internacional, os 

membros das forças armadas e combatentes da parte inimiga que tenham deposto as armas ou não tenham 

outros meios de defesa; 

g) Crianças: todos os seres humanos com idade inferior a 18 anos, nos termos da Convenção sobre os Direitos 

da Criança, de 20 de Novembro de 1989, ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 49/90, de 12 

de Setembro. 

 

 

Artigo 3.º - Concurso 

O disposto na presente lei não prejudica a aplicação do Código de Justiça Militar quando os crimes tiverem 

conexão com os interesses militares da defesa do Estado Português e os demais que a Constituição comete 

às Forças Armadas Portuguesas. 

 

 

Artigo 4.º - Legislação subsidiária 

Aos crimes previstos nesta lei são aplicáveis subsidiariamente as disposições do Código Penal. 
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Artigo 5.º - Aplicação no espaço: factos praticados fora do território português 

1 - As disposições da presente lei são também aplicáveis a factos praticados fora do território nacional, desde 

que o agente seja encontrado em Portugal e não possa ser extraditado ou seja decidida a sua não entrega ao 

Tribunal Penal Internacional. 

2 - Não é aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 6.º do Código Penal. 

 

 

Artigo 6.º - Responsabilidade dos chefes militares e de outros superiores 

1 - Salvo o disposto no Código de Justiça Militar, o chefe militar ou a pessoa que actue como tal que, tendo 

ou devendo ter conhecimento de que as forças sob o seu comando e controlo efectivos ou sob sua 

responsabilidade e controlo efectivos estão a cometer ou se preparam para cometer qualquer dos crimes 

previstos nesta lei, não adopte todas as medidas necessárias e adequadas para prevenir ou reprimir a sua 

prática ou para a levar ao conhecimento imediato das autoridades competentes, é punido com a pena 

correspondente ao crime ou crimes que vierem efectivamente a ser cometidos. 

2 - O disposto no número anterior é, com as devidas adaptações, aplicável ao superior quanto ao controlo 

dos subordinados sob a sua autoridade e controlo efectivos. 

 

 

Artigo 7.º - Imprescritibilidade 

O procedimento criminal e as penas impostas pelos crimes de genocídio, contra a humanidade, de guerra e 

de agressão são imprescritíveis. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 11/2019, de 07 de Fevereiro 

 

 

CAPÍTULO II - Crimes 

SECÇÃO I - Crime de genocídio e crimes contra a humanidade 
Artigo 8.º - Crime de genocídio 

1 - Quem, com intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como 

tal, praticar: 

a) Homicídio de membros do grupo; 

b) Ofensa à integridade física grave de membros do grupo; 

c) Sujeição do grupo a condições de existência ou a tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, 

susceptíveis de virem a provocar a sua destruição, total ou parcial; 

d) Transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo; 

e) Imposição de medidas destinadas a impedir a procriação ou os nascimentos no grupo; 

é punido com pena de prisão de 12 a 25 anos. 

2 - Quem, pública e directamente, incitar a genocídio é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. 

3 - O acordo com vista à prática de genocídio é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. 

 

 

Artigo 9.º - Crimes contra a humanidade 

Quem, no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, praticar: 

a) Homicídio; 
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b) Extermínio, entendido como a sujeição de toda ou de parte da população a condições de vida adversas, tais 

como a privação do acesso a alimentos ou medicamentos, idóneas a provocar a morte de uma ou mais 

pessoas; 

c) Escravidão, nos termos do artigo 159.º do Código Penal; 

d) Deportação ou transferência forçada de uma população, entendidas como a deslocação ilícita de uma ou 

mais pessoas para outro Estado ou local através da sua expulsão ou outro acto coercivo; 

e) Prisão ou qualquer outra forma grave de privação da liberdade física de uma pessoa, em violação das 

normas ou dos princípios do direito internacional; 

f) Tortura, entendida como o acto que consiste em infligir dor ou sofrimento, físico ou psicológico, grave, a 

pessoa privada da liberdade ou sob o controlo do agente; 

g) Pela força, ameaça de força ou outra forma de coacção, ou aproveitando uma situação de coacção ou a 

incapacidade de autodeterminação da vítima: 

i) Causar a penetração, por insignificante que seja, em qualquer parte do corpo da vítima, ou do agente, de 

qualquer parte do corpo do agente, da vítima ou de terceiro, ou de um objecto; 

ii) Constranger uma pessoa, reduzida ao estado ou à condição de escravo, a praticar actos de natureza sexual; 

iii) Constranger uma pessoa a prostituir-se; 

iv) Provocar a gravidez de uma mulher com a intenção de, desse modo, modificar a composição étnica de 

uma população; 

v) Privar uma pessoa da capacidade biológica de reproduzir; 

vi) Outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável; 

h) Perseguição, entendida como a privação do gozo de direitos fundamentais, em violação do direito 

internacional, a um grupo ou colectividade que possa ser identificado por motivos políticos, raciais, nacionais, 

étnicos, culturais, religiosos, de sexo ou em função de outros critérios universalmente reconhecidos como 

inaceitáveis no direito internacional; 

i) Desaparecimento forçado de pessoas, entendido como a detenção, a prisão ou o sequestro promovido por 

um Estado ou organização política, ou com a sua autorização, apoio ou concordância, seguidos de recusa a 

reconhecer tal estado de privação de liberdade ou a prestar qualquer informação sobre a situação ou 

localização dessas pessoas, com o propósito de lhes negar a protecção da lei por um longo período de tempo; 

j) Apartheid, entendido como qualquer acto desumano praticado no contexto de um regime institucionalizado 

de opressão e domínio sistemático de um grupo racial sobre outro ou outros, com a intenção de manter esse 

regime; 

l) Actos desumanos de carácter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento, ferimentos 

graves ou afectem a saúde mental ou física; 

é punido com pena de prisão de 12 a 25 anos. 

 

 

SECÇÃO II - Crimes de guerra 
Artigo 10.º - Crimes de guerra contra as pessoas 

1 - Quem, no quadro de um conflito armado de carácter internacional ou conflito armado de carácter não 

internacional, contra pessoa protegida pelo direito internacional humanitário, praticar: 

a) Homicídio; 

b) Tortura ou tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, incluindo as experiências biológicas; 

c) Submissão de pessoas que se encontrem sob o domínio de uma parte beligerante a mutilações físicas ou 

a qualquer tipo de experiências médicas ou científicas que não sejam motivadas por um tratamento médico, 

dentário ou hospitalar, nem sejam efectuadas no interesse dessas pessoas, e que causem a morte ou façam 

perigar seriamente a sua saúde; 
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d) Actos que causem grande sofrimento ou ofensas graves à integridade física ou à saúde; 

e) Homicídio ou ferimentos infligidos a um combatente que tenha deposto armas ou que, não tendo meios 

para se defender, se tenha incondicionalmente rendido ou por qualquer modo colocado fora de combate; 

f) Tomada de reféns; 

g) Os actos descritos na alínea g) do artigo anterior que constituam violação grave das Convenções de 

Genebra; 

h) Recrutamento ou alistamento de crianças em forças armadas, forças militares ou paramilitares de um 

Estado, ou em grupos armados distintos das forças armadas, forças militares ou paramilitares de um Estado, 

ou sua utilização para participar em hostilidades; 

i) Deportação ou transferência, ou a privação ilegal de liberdade; 

j) Condenação e execução de sentença, sem prévio julgamento justo e imparcial; 

l) Actos que ultrajem a dignidade da pessoa, em particular por meio de tratamentos humilhantes e degradantes; 

é punido com pena de prisão de 10 a 25 anos. 

2 - Quem, no quadro de um conflito armado de carácter internacional: 

a) Transferir, directa ou indirectamente, como potência ocupante, parte da sua própria população civil para o 

território ocupado ou transferir a totalidade ou parte da população do território ocupado, dentro ou para fora 

desse território; 

b) Compelir um prisioneiro de guerra ou outra pessoa sob protecção a servir nas forças armadas de uma 

potência inimiga; 

c) Após a cessação das hostilidades, retardar, sem motivo justificativo, o repatriamento dos prisioneiros de 

guerra; 

é punido com pena de prisão de 10 a 25 anos. 

 

 

Artigo 11.º - Crimes de guerra por utilização de métodos de guerra proibidos 

Quem, no quadro de um conflito armado de carácter internacional ou conflito armado de carácter não 

internacional: 

a) Atacar a população civil em geral ou civis que não participem directamente nas hostilidades; 

b) Atacar bens civis, ou seja, bens que não sejam objectivos militares; 

c) Atacar, por qualquer meio, aglomerados populacionais, habitações ou edifícios que não estejam defendidos 

e que não sejam objectivos militares; 

d) Lançar um ataque indiscriminado que atinja a população civil ou bens de carácter civil, sabendo que esse 

ataque causará perdas de vidas humanas, ferimentos em pessoas civis ou danos em bens de carácter civil, 

que sejam excessivos; 

e) Aproveitar a presença de civis ou de outras pessoas protegidas para evitar que determinados pontos, zonas 

ou forças militares sejam alvo de operações militares; 

f) Provocar deliberadamente a inanição da população civil como método de fazer a guerra, privando-a dos 

bens indispensáveis à sua sobrevivência, nomeadamente impedindo o envio de socorros, tal como previsto 

nas Convenções de Genebra; 

g) Declarar ou ameaçar, na qualidade de oficial, que não será dado abrigo; 

h) Matar ou ferir à traição combatentes inimigos; 

i) Lançar um ataque, podendo saber que o mesmo causará prejuízos extensos, duradouros e graves no meio 

ambiente que se revelem claramente excessivos em relação à vantagem militar global concreta e directa que 

se previa; 
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j) Cometer perfídia, entendida como o acto de matar, ferir ou capturar, que apele, com intenção de enganar, à 

boa-fé de um adversário para lhe fazer crer que tem o direito de receber, ou a obrigação de assegurar a 

protecção prevista pelas regras do direito internacional humanitário; 

é punido com pena de prisão de 10 a 25 anos. 

 

 

Artigo 12.º - Crimes de guerra por utilização de meios de guerra proibidos 

1 - Quem, no quadro de conflito armado de carácter internacional ou de conflito armado de carácter não 

internacional, empregar armas, projécteis, materiais e métodos de combate que, pela sua própria natureza, 

causem ferimentos supérfluos ou sofrimentos desnecessários ou que provoquem efeitos indiscriminados, em 

violação do direito internacional aplicável aos conflitos armados, é punido com pena de prisão de 10 a 25 

anos. 

2 - O número anterior abrange, designadamente, a utilização de: 

a) Veneno ou armas envenenadas; 

b) Gases asfixiantes, tóxicos ou similares ou qualquer líquido, material ou dispositivo análogo; 

c) Balas que se expandem ou achatam facilmente no interior do corpo humano, tais como balas de 

revestimento duro que não cobre totalmente o interior ou possui incisões; 

d) Minas antipessoal, em violação do disposto na Convenção sobre a Proibição da Utilização, Armazenagem, 

Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre a Sua Destruição, ratificada pelo Decreto do 

Presidente da República n.º 64/99, de 28 de Janeiro; 

e) Armas químicas, em violação do disposto na Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, 

Armazenagem e Utilização de Armas Químicas e sobre a Sua Destruição, ratificada pelo Decreto do Presidente 

da República n.º 25-C/96, de 23 de Julho; 

f) Armas cujo efeito principal seja ferir com estilhaços não localizáveis pelos raios X no corpo humano, em 

violação do disposto no I Protocolo Adicional à Convenção sobre a Proibição ou Limitação do Uso de Certas 

Armas Convencionais Que Podem Ser Consideradas como Produzindo Efeitos Traumáticos Excessivos ou 

Ferindo Indiscriminadamente, relativo aos estilhaços não localizáveis, ratificado pelo Decreto do Presidente 

da República n.º 1/97, de 13 de Janeiro; 

g) Armas incendiárias, em violação do disposto no III Protocolo Adicional à Convenção sobre a Proibição ou 

Limitação do Uso de Certas Armas Convencionais Que Podem Ser Consideradas como Produzindo Efeitos 

Traumáticos Excessivos ou Ferindo Indiscriminadamente, sobre a proibição ou limitação do uso de armas 

incendiárias, ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 1/97, de 13 de Janeiro; 

h) Armas laser que causem a cegueira, em violação do disposto no IV Protocolo Adicional à Convenção sobre 

a Proibição ou Limitação do Uso de Certas Armas Convencionais Que Podem Ser Consideradas como 

Produzindo Efeitos Traumáticos Excessivos ou Ferindo Indiscriminadamente, sobre armas laser que causam 

a cegueira, ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 38/2001, de 13 de Julho. 

 

 

Artigo 13.º - Crimes de guerra contra bens protegidos por insígnias ou emblemas distintivos 

Quem, no quadro de um conflito armado de carácter internacional ou conflito armado de carácter não 

internacional, atacar: 

a) Pessoal, instalações, material, unidades ou veículos que participem numa missão de manutenção da paz 

ou de assistência humanitária, de acordo com a Carta das Nações Unidas, sempre que estes tenham direito à 

protecção conferida pelo direito internacional humanitário aos civis ou aos bens civis; 

b) Edifícios, instalações, material, unidades ou veículos, devidamente assinalados com os emblemas 

distintivos das Convenções de Genebra ou o pessoal habilitado a usar os mesmos emblemas; 
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é punido com pena de prisão de 10 a 20 anos. 

 

 

Artigo 14.º - Utilização indevida de insígnias ou emblemas distintivos 

1 - Quem, no quadro de um conflito armado internacional ou no quadro de um conflito armado de carácter 

não internacional, com perfídia, utilizar indevidamente uma bandeira de tréguas, a bandeira nacional, as 

insígnias militares ou o uniforme do inimigo ou das Nações Unidas, assim como os emblemas distintivos das 

Convenções de Genebra, causando deste modo a morte ou ferimentos graves, é punido com pena de prisão 

de 10 a 25 anos. 

2 - Quem, no quadro de um conflito armado internacional ou no quadro de um conflito armado de carácter 

não internacional, mas sem perfídia, praticar as condutas descritas no número anterior é punido com pena de 

prisão de 1 a 5 anos. 

 

 

Artigo 15.º - Crimes de guerra contra a propriedade 

Quem, no quadro de um conflito armado internacional ou no quadro de um conflito armado de carácter não 

internacional: 

a) Subtrair, destruir ou danificar bens patrimoniais em larga escala ou de grande valor, sem necessidade 

militar ou de forma ilegal e arbitrária; 

b) Atacar, destruir ou danificar edifícios consagrados ao culto religioso, à educação, às artes, às ciências ou 

à beneficência, monumentos culturais ou históricos, sítios arqueológicos, hospitais e lugares onde se 

agrupem doentes e feridos, sempre que não se trate de objectivos militares; 

c) Saquear uma cidade ou uma localidade, mesmo quando tomada de assalto; 

é punido com pena de prisão de 5 a 15 anos. 

 

 

Artigo 16.º - Crimes de guerra contra outros direitos 

Quem, no quadro de um conflito armado internacional ou no quadro de um conflito armado de carácter não 

internacional, declarar abolidos, suspensos ou não admissíveis em tribunal quaisquer direitos e 

procedimentos dos nacionais da parte inimiga é punido com uma pena de prisão de 5 a 15 anos. 

 

 

SECÇÃO III - Crime de agressão internacional 
Artigo 16.º-A - Crime de agressão 

1 - Quem, encontrando-se em posição de controlar ou conduzir de forma efetiva a ação política ou militar de 

um Estado, planear, preparar, desencadear ou executar um ato de agressão contra outro Estado, que, pelo seu 

caráter, pela sua gravidade e dimensão, constitua uma violação manifesta da Carta das Nações Unidas, é 

punido com pena de prisão de 10 a 25 anos. 

2 - Para efeitos do número anterior, entende-se por ato de agressão o uso da força armada por um Estado 

contra a soberania, integridade territorial ou independência política de outro Estado, ou de qualquer outra 

forma incompatível com a Carta das Nações Unidas. 

3 - Constituem atos de agressão, sem prejuízo de outros que integrem os requisitos previstos nos números 

anteriores, quaisquer dos seguintes atos, independentemente da existência ou não de uma declaração de 

guerra: 
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a) A invasão do território de um Estado ou o ataque contra o mesmo pelas forças armadas de outro Estado, 

ou qualquer ocupação militar, ainda que temporária, decorrente dessa invasão ou desse ataque, ou a anexação 

pelo uso da força do território, no todo ou em parte, de um outro Estado; 

b) O bombardeamento do território de um Estado pelas forças armadas de outro Estado, ou o uso de quaisquer 

armas por um Estado contra o território de outro Estado; 

c) O bloqueio dos portos ou das costas de um Estado pelas forças armadas de outro Estado; 

d) O ataque pelas forças armadas de um Estado contra as forças terrestres, navais ou aéreas, ou contra a 

marinha mercante e a aviação civil de outro Estado; 

e) A utilização das forças armadas de um Estado, que se encontrem no território de outro Estado com o 

consentimento do Estado recetor, em violação das condições previstas no acordo pertinente, ou o 

prolongamento da sua presença naquele território após o termo desse mesmo acordo; 

f) O facto de um Estado permitir que o seu território, por si posto à disposição de um outro Estado, seja por 

este utilizado para perpetrar um ato de agressão contra um Estado terceiro; 

g) O envio por um Estado, ou em seu nome, de bandos ou de grupos armados, de forças irregulares ou de 

mercenários que pratiquem contra um outro Estado atos de força armada de gravidade equiparável à dos atos 

descritos nas alíneas anteriores, ou que participem substancialmente nesses atos. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 11/2019, de 07 de Fevereiro 

 

 

SECÇÃO IV - Outros crimes 
Artigo 17.º - Incitamento à guerra 

Quem, pública e repetidamente, incitar ao ódio contra um povo com intenção de desencadear uma guerra é 

punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. 

 

 

Artigo 18.º - Recrutamento de mercenários 

1 - Quem recrutar ou intentar recrutar mercenários: 

a) Para serviço militar de Estado estrangeiro; 

b) Para qualquer organização armada nacional ou estrangeira que se proponha, por meios violentos, derrubar 

o governo legítimo de outro Estado ou atentar contra a independência, a integridade territorial ou o 

funcionamento normal das instituições do mesmo Estado; 

é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. 

2 - É mercenário quem como tal for considerado pelo direito internacional. 

 

 

CAPÍTULO III - Disposição comum 
Artigo 19.º - Incapacidades 

Quem for condenado por crime previsto na presente lei pode, atenta a concreta gravidade do facto e a sua 

projecção na idoneidade cívica do agente, ser incapacitado para eleger o Presidente da República, os 

deputados à Assembleia da República, os deputados ao Parlamento Europeu, os deputados às Assembleias 

Legislativas das Regiões Autónomas e os titulares dos órgãos das autarquias locais, para ser eleito como tal 

ou para ser jurado, por período de 2 a 10 anos. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 59/2007, de 04 de Setembro 

 



374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MANDADO DE DETENÇÃO EUROPEU | Lei n.º 65/2003, de 23 de Agosto 

375 

MANDADO DE DETENÇÃO EUROPEU 
Lei n.º 65/2003, de 23 de Agosto 

 

Atualizado de acordo com a Lei n.º 35/2015, de 04 de Maio e Lei n.º 115/2019, de 12 de Setembro. 

 

SUMÁRIO 

Aprova o regime jurídico do mandado de detenção europeu (em cumprimento da Decisão Quadro n.º 

2002/584/JAI, do Conselho, de 13 de Junho) 

 

Aprova o regime jurídico do mandado de detenção europeu (em cumprimento da Decisão Quadro n.º 

2002/584/JAI, do Conselho, de 13 de Junho). 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, para valer como 

lei geral da República, o seguinte: 

 

CAPÍTULO I - Disposições gerais 

SECÇÃO I - Noção, âmbito, conteúdo e transmissão 
Artigo 1.º - Noção e efeitos 

1 - O mandado de detenção europeu é uma decisão judiciária emitida por um Estado membro com vista à 

detenção e entrega por outro Estado membro de uma pessoa procurada para efeitos de procedimento criminal 

ou para cumprimento de uma pena ou medida de segurança privativas da liberdade. 

2 - O mandado de detenção europeu é executado com base no princípio do reconhecimento mútuo e em 

conformidade com o disposto na presente lei e na Decisão Quadro n.º 2002/584/JAI, do Conselho, de 13 de 

Junho. 

 

 

Artigo 2.º - Âmbito de aplicação 

1 - O mandado de detenção europeu pode ser emitido por factos puníveis, pela lei do Estado membro de 

emissão, com pena ou medida de segurança privativas da liberdade de duração máxima não inferior a 12 

meses ou, quando tiver por finalidade o cumprimento de pena ou de medida de segurança, desde que a sanção 

aplicada tenha duração não inferior a 4 meses. 

2 - Será concedida a entrega da pessoa procurada com base num mandado de detenção europeu, sem controlo 

da dupla incriminação do facto, sempre que os factos, de acordo com a legislação do Estado membro de 

emissão, constituam as seguintes infrações, puníveis no Estado membro de emissão com pena ou medida de 

segurança privativas de liberdade de duração máxima não inferior a três anos: 

a) Participação numa organização criminosa; 

b) Terrorismo; 

c) Tráfico de seres humanos; 

d) Exploração sexual de crianças e pedopornografia; 

e) Tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas; 

f) Tráfico ilícito de armas, munições e explosivos; 

g) Corrupção; 

h) Fraude, incluindo a fraude lesiva dos interesses financeiros das Comunidades Europeias, na acepção da 

convenção de 26 de Julho de 1995 relativa à protecção dos interesses financeiros das Comunidades 

Europeias; 

i) Branqueamento dos produtos do crime; 
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j) Falsificação de moeda, incluindo a contrafacção do euro; 

l) Cibercriminalidade; 

m) Crimes contra o ambiente, incluindo o tráfico ilícito de espécies animais ameaçadas e de espécies e 

essências vegetais ameaçadas; 

n) Auxílio à entrada e à permanência irregulares; 

o) Homicídio voluntário e ofensas corporais graves; 

p) Tráfico ilícito de órgãos e de tecidos humanos; 

q) Rapto, sequestro e tomada de reféns; 

r) Racismo e xenofobia; 

s) Roubo organizado ou à mão armada; 

t) Tráfico de bens culturais, incluindo antiguidades e obras de arte; 

u) Burla; 

v) Extorsão de protecção e extorsão; 

x) Contrafacção e piratagem de produtos; 

z) Falsificação de documentos administrativos e respectivo tráfico; 

aa) Falsificação de meios de pagamento; 

bb) Tráfico ilícito de substâncias hormonais e outros factores de crescimento; 

cc) Tráfico ilícito de materiais nucleares e radioactivos; 

dd) Tráfico de veículos roubados; 

ee) Violação; 

ff) Fogo posto; 

gg) Crimes abrangidos pela jurisdição do Tribunal Penal Internacional; 

hh) Desvio de avião ou navio; 

ii) Sabotagem. 

3 - No que respeita às infracções não previstas no número anterior só é admissível a entrega da pessoa 

reclamada se os factos que justificam a emissão do mandado de detenção europeu constituírem infracção 

punível pela lei portuguesa, independentemente dos seus elementos constitutivos ou da sua qualificação. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 35/2015, de 04 de Maio 

 

 

Artigo 3.º - Conteúdo e forma do mandado de detenção europeu 

1 - O mandado de detenção europeu contém as seguintes informações, apresentadas em conformidade com 

o formulário em anexo: 

a) Identidade e nacionalidade da pessoa procurada; 

b) Nome, endereço, número de telefone e de fax e endereço de correio electrónico da autoridade judiciária de 

emissão; 

c) Indicação da existência de uma sentença com força executiva, de um mandado de detenção ou de qualquer 

outra decisão judicial com a mesma força executiva nos casos previstos nos artigos 1.º e 2.º; 

d) Natureza e qualificação jurídica da infracção, tendo, nomeadamente, em conta o disposto no artigo 2.º; 

e) Descrição das circunstâncias em que a infracção foi cometida, incluindo o momento, o lugar e o grau de 

participação na infracção da pessoa procurada; 

f) Pena proferida, caso se trate de uma sentença transitada em julgado, ou a medida da pena prevista pela lei 

do Estado membro de emissão para essa infracção; 

g) Na medida do possível, as outras consequências da infracção. 
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2 - O mandado de detenção deve ser traduzido numa das línguas oficiais do Estado membro de execução ou 

noutra língua oficial das instituições das Comunidades Europeias aceite por este Estado, mediante declaração 

depositada junto do Secretariado-Geral do Conselho. 

 

 

Artigo 4.º - Transmissão do mandado de detenção europeu 

1 - Quando se souber onde se encontra a pessoa procurada a autoridade judiciária de emissão pode transmitir 

o mandado de detenção europeu directamente à autoridade judiciária de execução. 

2 - A autoridade judiciária de emissão pode, em qualquer caso, decidir inserir a indicação da pessoa procurada 

no sistema de informação Schengen (SIS). 

3 - A inserção da indicação deve ser efetuada nos termos do disposto nos artigos 26.º a 31.º da Decisão 

2007/533/JAI do Conselho, de 12 de junho de 2007, relativa ao estabelecimento, ao funcionamento e à 

utilização do Sistema de Informação Schengen de segunda geração (SIS II). 

4 - Uma indicação inserida no SIS produz os mesmos efeitos de um mandado de detenção europeu, desde 

que acompanhada das informações referidas no n.º 1 do artigo 3.º 

5 - As autoridades de polícia criminal que verifiquem a existência de uma indicação efectuada nos termos do 

número anterior procedem à detenção da pessoa procurada. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 35/2015, de 04 de Maio 

 

 

Artigo 5.º - Regras de transmissão do mandado de detenção europeu 

1 - A transmissão do mandado de detenção europeu pode ter lugar através do sistema de telecomunicações 

de segurança da rede judiciária europeia. 

2 - Quando não for possível recorrer ao SIS, a autoridade judiciária de emissão pode recorrer aos serviços da 

INTERPOL para transmitir o mandado de detenção europeu. 

3 - A autoridade judiciária de emissão pode transmitir o mandado de detenção europeu por todo e qualquer 

meio seguro que permita obter um registo escrito do mesmo, em condições que dêem ao Estado membro a 

possibilidade de verificar a sua autenticidade. 

4 - Todas as dificuldades relacionadas com a transmissão ou a autenticidade de todo e qualquer documento 

necessário para a execução do mandado de detenção europeu devem ser resolvidas através de contactos 

directos entre as autoridades judiciárias interessadas ou, se for caso disso, através da intervenção das 

autoridades centrais dos Estados membros. 

5 - Qualquer entidade que receba um mandado de detenção europeu e não seja competente para lhe dar 

seguimento transmite-o, no mais curto prazo, ao Ministério Público junto do tribunal da relação competente 

para o processo de execução do mandado de detenção europeu e informa a autoridade judiciária de emissão. 

 

 

SECÇÃO II - Medidas provisórias, princípio da especialidade, entrega e extradição posterior 
Artigo 6.º - Transferência temporária e audição da pessoa procurada enquanto se aguarda a decisão sobre a 

execução do mandado 

1 - Sempre que o mandado de detenção europeu tenha sido emitido para efeitos de procedimento penal e, 

para qualquer uma das finalidades seguintes, tenha sido emitida e reconhecida uma decisão europeia de 

investigação, a autoridade judiciária de execução do mandado de detenção europeu, enquanto se aguarda a 

decisão sobre a execução do mandado, pode aceitar que: 
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a) Se proceda à audição da pessoa procurada; ou 

b) Autorize a transferência temporária da pessoa procurada. 

2 - As condições em que se realiza a audição da pessoa procurada e as condições e a duração da transferência 

temporária observam o disposto na Lei n.º 88/2017, de 21 de agosto. 

3 - Em caso de transferência temporária, a pessoa procurada deve poder regressar ao Estado-Membro de 

execução para assistir às audiências que tenham lugar no âmbito do processo de execução do mandado de 

detenção europeu. 

4 - O disposto no n.º 1 é correspondentemente aplicável aos casos em que seja apresentado um pedido de 

auxílio judiciário com as finalidades aí previstas. 

5 - (Revogado.) 

6 - (Revogado.) 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 35/2015, de 04 de Maio 

Lei n.º 115/2019, de 12 de Setembro 

 

 

Artigo 7.º - Princípio da especialidade 

1 - A pessoa entregue em cumprimento de um mandado de detenção europeu não pode ser sujeita a 

procedimento penal, condenada ou privada de liberdade por uma infracção praticada em momento anterior à 

sua entrega e diferente daquela que motivou a emissão do mandado de detenção europeu. 

2 - O disposto no número anterior não se aplica quando: 

a) A pessoa entregue, tendo a possibilidade de abandonar o território do Estado membro de emissão não o 

fizer num prazo de 45 dias a contar da extinção definitiva da sua responsabilidade penal, ou regressar a esse 

território após o ter abandonado; 

b) A infracção não for punível com pena ou medida de segurança privativas da liberdade; 

c) O procedimento penal não der lugar à aplicação de uma medida restritiva da liberdade individual; 

d) A pessoa entregue seja sujeita a pena ou medida não privativas da liberdade, nomeadamente uma sanção 

pecuniária ou uma medida alternativa, mesmo se esta pena ou medida forem susceptíveis de restringir a sua 

liberdade individual; 

e) A pessoa, previamente à sua entrega, tenha nela consentido e renunciado ao benefício da regra da 

especialidade perante a autoridade judiciária de execução; 

f) A pessoa, após ter sido entregue, tenha renunciado expressamente ao benefício da regra da especialidade 

no que diz respeito a determinados factos praticados em data anterior à sua entrega; 

g) Exista consentimento da autoridade judiciária de execução que proferiu a decisão de entrega. 

3 - Se o Estado membro de emissão for o Estado português, a renúncia prevista na alínea f) do número anterior 

deve: 

a) Ser feita perante o tribunal da relação da área onde a pessoa residir ou se encontrar; 

b) Ser exarada em auto assinado pela pessoa e redigida por forma a demonstrar que essa pessoa foi informada 

dos factos e das suas consequências jurídicas e expressou a sua renúncia voluntariamente e com plena 

consciência das consequências dessa renúncia; 

c) Ser prestada com a assistência de um defensor. 

4 - Se o Estado membro de execução for o Estado português, o consentimento a que se refere a alínea g) do 

n.º 2: 

a) É prestado pelo tribunal da relação que proferiu a decisão de entrega; 

b) (Revogada.) 
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c) Deve ser prestado sempre que esteja em causa infracção que permita a entrega, por aplicação do regime 

jurídico do mandado de detenção europeu; 

d) Deve ser recusado pelos motivos previstos no artigo 11.º, podendo ainda ser recusado apenas com os 

fundamentos previstos nos artigos 12.º e 12.º-A; 

e) Devem ser prestadas as garantias a que se refere o artigo 13.º, em relação às situações nele previstas; 

f) Deve ser prestado ou recusado no prazo de 30 dias a contar da data da recepção do pedido. 

5 - Se o Estado português for o Estado de emissão, é competente para solicitar o consentimento a que se 

refere a alínea g) do n.º 2 a autoridade judiciária com competência para o conhecimento da infração praticada 

em momento anterior à sua entrega e diferente daquela que motivou a emissão do mandado de detenção 

europeu. 

6 - O pedido de consentimento a que se refere a alínea g) do n.º 2 é apresentado pelo Estado membro de 

emissão ao Estado membro de execução acompanhado das informações referidas no n.º 1 do artigo 3.º e de 

uma tradução, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 35/2015, de 04 de Maio 

 

 

Artigo 8.º - Entrega ou extradição posterior 

1 - A pessoa entregue a um Estado membro em execução de um mandado de detenção europeu pode, sem o 

consentimento do Estado membro de execução, ser entregue a outro Estado membro por força de um mandado 

de detenção europeu emitido por uma infracção praticada antes da sua entrega, nos seguintes casos: 

a) Quando a pessoa procurada não beneficiar da regra da especialidade, nos termos das alíneas a), e), f) e g) 

do n.º 2 do artigo 7.º; 

b) Quando a pessoa procurada consinta na sua entrega a Estado membro diverso do Estado membro de 

execução, por força de um mandado de detenção europeu. 

2 - O consentimento previsto na alínea b) do número anterior deve: 

a) Ser prestado perante as autoridades judiciárias competentes do Estado membro de emissão e registado em 

conformidade com o direito desse Estado; 

b) Ser redigido por forma a demonstrar que a pessoa o deu voluntariamente e com plena consciência das sua 

consequências; 

c) Ser prestado com a assistência de um defensor. 

3 - Se o Estado membro de emissão for o Estado Português, o consentimento a que se refere a alínea b) do 

n.º 1 é prestado perante o tribunal da relação da área do seu domicílio ou, se não o tiver, da área onde se 

encontrar a pessoa em causa, observando-se as formalidades previstas no artigo 18.º da presente lei, com as 

necessárias adaptações. 

4 - Se o Estado membro de execução for o Estado português, ao consentimento a que se refere a alínea g) do 

n.º 2 do artigo anterior é aplicável o disposto no n.º 4 do mesmo artigo. 

5 - O pedido de consentimento referido no número anterior é apresentado em conformidade com o disposto 

no artigo 4.º, acompanhado das informações referidas no n.º 1 do artigo 3.º e de uma tradução, nos termos 

do n.º 2 do mesmo artigo. 

6 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1, uma pessoa que tenha sido entregue em execução de um mandado de 

detenção europeu não pode ser extraditada para um Estado terceiro sem o consentimento da autoridade 

judiciária de execução que proferiu a decisão de entrega. 

7 - O consentimento a que se refere o número anterior deve ser dado em conformidade com as convenções 

que vinculem esse Estado membro e de acordo com o direito desse Estado. 
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Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 35/2015, de 04 de Maio 

 

 

SECÇÃO III - Outras disposições 
Artigo 9.º - Autoridade central 

É designada como autoridade central, para assistir as autoridades judiciárias competentes e demais efeitos 

previstos na presente lei, a Procuradoria-Geral da República. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 35/2015, de 04 de Maio 

 

 

Artigo 10.º - Desconto da detenção cumprida no Estado membro de execução 

1 - O período de tempo de detenção resultante da execução de um mandado de detenção europeu é descontado 

no período total de privação da liberdade a cumprir no Estado membro de emissão em virtude de uma 

condenação a uma pena ou medida de segurança. 

2 - Para o efeito do disposto no número anterior, no momento da entrega, a autoridade judiciária de execução 

transmite à autoridade judiciária de emissão todas as informações respeitantes ao período de tempo de 

detenção cumprido pela pessoa procurada em execução do mandado de detenção europeu. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 35/2015, de 04 de Maio 

 

 

CAPÍTULO II - Execução de mandado de detenção europeu emitido por Estado-Membro estrangeiro 

SECÇÃO I - Condições de execução 
Artigo 11.º - Motivos de não execução obrigatória do mandado de detenção europeu 

A execução do mandado de detenção europeu é recusada quando: 

a) A infração que motiva a emissão do mandado de detenção europeu tiver sido amnistiada em Portugal, desde 

que os tribunais portugueses sejam competentes para o conhecimento da infração; 

b) A pessoa procurada tiver sido definitivamente julgada pelos mesmos factos por um Estado-Membro desde 

que, em caso de condenação, a pena tenha sido integralmente cumprida, esteja a ser executada ou já não 

possa ser cumprida segundo a lei do Estado-Membro onde foi proferida a decisão; 

c) A pessoa procurada for inimputável em razão da idade, nos termos da lei portuguesa, em relação aos factos 

que motivam a emissão do mandado de detenção europeu; 

d) (Revogada.) 

e) (Revogada.) 

f) O facto que motiva a emissão do mandado de detenção europeu não constituir infração punível de acordo 

com a lei portuguesa, desde que se trate de infração não incluída no n.º 2 do artigo 2.º 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 35/2015, de 04 de Maio 

Lei n.º 115/2019, de 12 de Setembro 
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Artigo 12.º - Motivos de não execução facultativa do mandado de detenção europeu 

1 - A execução do mandado de detenção europeu pode ser recusada quando: 

a) (Revogada.) 

b) Estiver pendente em Portugal procedimento penal contra a pessoa procurada pelo facto que motiva a 

emissão do mandado de detenção europeu; 

c) Sendo os factos que motivam a emissão do mandado de detenção europeu do conhecimento do Ministério 

Público, não tiver sido instaurado ou tiver sido decidido pôr termo ao respetivo processo por arquivamento; 

d) A pessoa procurada tiver sido definitivamente julgada pelos mesmos factos por um Estado-Membro em 

condições que obstem ao ulterior exercício da ação penal, fora dos casos previstos na alínea b) do artigo 11.º; 

e) Tiverem decorrido os prazos de prescrição do procedimento criminal ou da pena, de acordo com a lei 

portuguesa, desde que os tribunais portugueses sejam competentes para o conhecimento dos factos que 

motivam a emissão do mandado de detenção europeu; 

f) A pessoa procurada tiver sido definitivamente julgada pelos mesmos factos por um Estado terceiro desde 

que, em caso de condenação, a pena tenha sido integralmente cumprida, esteja a ser executada ou já não 

possa ser cumprida segundo a lei do Estado da condenação; 

g) A pessoa procurada se encontrar em território nacional, tiver nacionalidade portuguesa ou residir em 

Portugal, desde que o mandado de detenção tenha sido emitido para cumprimento de uma pena ou medida 

de segurança e o Estado Português se comprometa a executar aquela pena ou medida de segurança, de acordo 

com a lei portuguesa; 

h) O mandado de detenção europeu tiver por objeto infração que: 

i) Segundo a lei portuguesa tenha sido cometida, em todo ou em parte, em território nacional ou a bordo de 

navios ou aeronaves portugueses; ou 

ii) Tenha sido praticada fora do território do Estado-Membro de emissão desde que a lei penal portuguesa 

não seja aplicável aos mesmos factos quando praticados fora do território nacional. 

2 - A execução do mandado de detenção europeu não pode ser recusada, em matéria de contribuições e 

impostos, de alfândegas e de câmbios, com o fundamento previsto no n.º 1, pela circunstância de a legislação 

portuguesa não impor o mesmo tipo de contribuições ou impostos ou não prever o mesmo tipo de 

regulamentação em matéria de contribuições e impostos, de alfândegas e de câmbios que a legislação do 

Estado-Membro de emissão. 

3 - A recusa de execução nos termos da alínea g) do n.º 1 depende de decisão do tribunal da relação, no 

processo de execução do mandado de detenção europeu, a requerimento do Ministério Público, que declare 

a sentença exequível em Portugal, confirmando a pena aplicada. 

4 - A decisão a que se refere o número anterior é incluída na decisão de recusa de execução, sendo-lhe 

aplicável, com as devidas adaptações, o regime relativo ao reconhecimento de sentenças penais que 

imponham penas de prisão ou medidas privativas da liberdade no âmbito da União Europeia, devendo a 

autoridade judiciária de execução, para este efeito, solicitar a transmissão da sentença. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 35/2015, de 04 de Maio 

Lei n.º 115/2019, de 12 de Setembro 

 

 

Artigo 12.º-A - Decisões proferidas na sequência de um julgamento no qual o arguido não tenha estado 

presente 

1 - A execução do mandado de detenção europeu emitido para efeitos de cumprimento de uma pena ou medida 

de segurança privativas da liberdade pode ser recusada se a pessoa não tiver estado presente no julgamento 
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que conduziu à decisão, a menos que do mandado conste que a pessoa, em conformidade com a legislação 

do Estado membro de emissão: 

a) Foi notificada pessoalmente da data e do local previstos para o julgamento que conduziu à decisão, ou 

recebeu informação oficial da data e do local previstos para o julgamento, de uma forma que deixou 

inequivocamente estabelecido que tinha conhecimento do julgamento previsto e de que podia ser proferida 

uma decisão mesmo não estando presente no julgamento; ou 

b) Tendo conhecimento do julgamento previsto, conferiu mandato a um defensor por si designado ou pelo 

Estado para a sua defesa e foi efetivamente representado por esse defensor no julgamento; ou 

c) Depois de ter sido notificada da decisão e expressamente informada do direito a novo julgamento ou a 

recurso que permita a reapreciação do mérito da causa, incluindo de novas provas, que pode conduzir a uma 

decisão distinta da inicial, declarou expressamente que não contestava a decisão ou não requereu novo 

julgamento ou recurso dentro do prazo aplicável; ou 

d) Não foi notificada pessoalmente da decisão, mas na sequência da sua entrega ao Estado de emissão é 

expressamente informada de imediato do direito que lhe assiste a novo julgamento ou a recurso que permita 

a reapreciação do mérito da causa, incluindo apreciação de novas provas, que podem conduzir a uma decisão 

distinta da inicial, bem como dos respetivos prazos. 

2 - No caso de o mandado de detenção europeu ser emitido nas condições da alínea d) do número anterior, e 

de a pessoa em causa não ter recebido qualquer informação oficial prévia sobre a existência do processo 

penal que lhe foi instaurado, nem ter sido notificada da decisão, ao ser informada sobre o teor do mandado 

de detenção europeu pode a mesma requerer que lhe seja facultada cópia da decisão antes da sua entrega ao 

Estado membro de emissão. 

3 - Para efeitos do disposto no número anterior, logo após ter sido informada do requerimento, a autoridade 

judiciária de emissão faculta, a título informativo, cópia da decisão por intermédio da autoridade judiciária de 

execução, sem que tal implique atraso no processo ou retarde a entrega, não sendo esta comunicação 

considerada como uma notificação formal da decisão nem relevante para a contagem de quaisquer prazos 

aplicáveis para requerer novo julgamento ou interpor recurso. 

4 - No caso de a pessoa ser entregue nas condições da alínea d) do n.º 1 e ter requerido um novo julgamento 

ou interposto recurso, a detenção desta é, até estarem concluídos tais trâmites, revista em conformidade com 

a legislação do Estado membro de emissão, quer oficiosamente, quer a pedido da pessoa em causa. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 35/2015, de 04 de Maio 

 

 

Artigo 13.º - Garantias a fornecer pelo Estado-Membro de emissão em casos especiais 

1 - A execução do mandado de detenção europeu só terá lugar se o Estado-Membro de emissão prestar uma 

das seguintes garantias: 

a) Quando a infração que motiva a emissão do mandado de detenção europeu for punível com pena ou medida 

de segurança privativas da liberdade com carácter perpétuo, só será proferida decisão de entrega se estiver 

prevista no sistema jurídico do Estado-Membro de emissão uma revisão da pena aplicada, a pedido ou o mais 

tardar no prazo de 20 anos, ou a aplicação das medidas de clemência a que a pessoa procurada tenha direito 

nos termos do direito ou da prática do Estado-Membro de emissão, com vista a que tal pena ou medida não 

seja executada; 

b) Quando a pessoa procurada para efeitos de procedimento penal for nacional ou residente no Estado-

Membro de execução, a decisão de entrega pode ficar sujeita à condição de que a pessoa procurada, após ter 

sido ouvida, seja devolvida ao Estado-Membro de execução para nele cumprir a pena ou a medida de 

segurança privativas da liberdade a que foi condenada no Estado-Membro de emissão. 
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2 - À situação prevista na alínea b) do número anterior é correspondentemente aplicável o disposto na parte 

final do n.º 4 do artigo 12.º 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 35/2015, de 04 de Maio 

Lei n.º 115/2019, de 12 de Setembro 

 

 

Artigo 14.º - Obrigações internacionais concorrentes 

1 - O regime jurídico do mandado de detenção europeu não prejudica as obrigações assumidas pelo Estado 

Português sempre que a pessoa procurada tenha sido extraditada para Portugal a partir de um terceiro Estado 

e esteja protegida por disposições em matéria de especialidade do acordo ao abrigo do qual foi extraditada. 

2 - No caso previsto no número anterior serão tomadas pela autoridade judiciária de execução todas as 

medidas necessárias para solicitar imediatamente o consentimento do Estado de onde a pessoa procurada foi 

extraditada, por forma que esta possa ser entregue ao Estado membro de emissão. 

3 - Os prazos estabelecidos no artigo 26.º só começam a correr a partir da data em que as regras de 

especialidade deixarem de vigorar. 

4 - Serão asseguradas as condições materiais necessárias para a entrega efectiva da pessoa procurada 

enquanto se aguardar a decisão do Estado de onde foi extraditada. 

 

 

SECÇÃO II - Processo de execução 
Artigo 15.º - Competência para a execução do mandado de detenção europeu 

1 - É competente para o processo judicial de execução do mandado de detenção europeu o tribunal da relação 

da área do seu domicílio ou, se não o tiver, da área onde se encontrar a pessoa procurada à data da emissão 

do mandado. 

2 - O julgamento é da competência da secção criminal. 

 

 

Artigo 16.º - Despacho liminar e detenção da pessoa procurada 

1 - Recebido o mandado de detenção europeu o Ministério Público junto do tribunal da relação competente 

promove a sua execução no prazo de quarenta e oito horas. 

2 - Efectuada a distribuição, o processo é imediatamente concluso ao juiz relator para, no prazo de cinco dias, 

proferir despacho liminar sobre suficiência das informações que acompanham o mandado de detenção 

europeu, tendo especialmente em conta o disposto no artigo 3.º 

3 - Se as informações comunicadas pelo Estado membro de emissão forem insuficientes para que se possa 

decidir da entrega, serão solicitadas com urgência as informações complementares necessárias, podendo ser 

fixado prazo para a sua recepção. 

4 - A autoridade judiciária de emissão pode transmitir, por sua iniciativa, a qualquer momento, todas as 

informações suplementares que repute úteis. 

5 - Quando o mandado de detenção europeu contiver todas as informações exigidas pelo artigo 3.º e estiver 

devidamente traduzido é ordenada a sua entrega ao Ministério Público, para que providencie pela detenção 

da pessoa procurada. 

6 - A detenção da pessoa procurada obedece aos requisitos estabelecidos no Código de Processo Penal para 

a detenção de suspeitos. 
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Artigo 17.º - Direitos do detido 

1 - A pessoa procurada é informada, quando for detida, da existência e do conteúdo do mandado de detenção 

europeu, bem como da possibilidade de consentir ou não consentir em ser entregue à autoridade judiciária 

de emissão. 

2 - O detido tem direito a ser assistido por defensor. 

3 - Quando o detido não conheça ou não domine a língua portuguesa é nomeado, sem qualquer encargo para 

ele, intérprete idóneo. 

4 - É correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 57.º a 67.º do Código de Processo Penal, devendo 

ser entregue à pessoa procurada, quando for detida, documento de que constem os direitos referidos nos 

números anteriores. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 115/2019, de 12 de Setembro 

 

 

Artigo 18.º - Audição do detido 

1 - A entidade que proceder à detenção comunica-a de imediato, pela via mais expedita e que permita o registo 

por escrito, ao Ministério Público junto do tribunal da relação competente. 

2 - A pessoa procurada é apresentada ao Ministério Público, para audição pessoal, imediatamente ou no mais 

curto prazo possível. 

3 - O juiz relator procede à audição do detido, no prazo máximo de quarenta e oito horas após a detenção, e 

decide sobre a validade e manutenção desta, podendo aplicar-lhe medida de coacção prevista no Código de 

Processo Penal. 

4 - O juiz relator nomeia previamente defensor ao detido, se não tiver advogado constituído. 

5 - O juiz relator procede à identificação do detido, elucidando-o sobre a existência e o conteúdo do mandado 

de detenção europeu e sobre o direito de se opor à execução do mandado ou de consentir nela e os termos 

em que o pode fazer, bem como sobre a faculdade de renunciar ao benefício da regra da especialidade. 

6 - O consentimento na entrega à autoridade judiciária de emissão prestado pelo detido, o teor da informação 

que lhe foi transmitida sobre a regra da especialidade e a declaração do detido são exarados em auto, assinado 

pela pessoa procurada e pelo seu defensor ou advogado constituído. 

 

 

Artigo 19.º - Audição do detido pelo tribunal de 1.ª instância 

1 - Sempre que o detido não possa, por qualquer razão, ser ouvido pelo tribunal da relação é apresentado ao 

Ministério Público junto do tribunal de 1.ª instância da sede do tribunal competente. 

2 - No caso previsto no número anterior, a audição tem lugar exclusivamente para efeitos de validação e 

manutenção da detenção ou de aplicação de medida de coacção prevista no Código de Processo Penal pelo 

juiz do tribunal de 1.ª instância, devendo o Ministério Público tomar as providências adequadas à 

apresentação do detido no primeiro dia útil subsequente. 

 

 

Artigo 20.º - Execução do mandado de detenção com consentimento da pessoa procurada 

1 - O consentimento na entrega à autoridade judiciária de emissão prestado pelo detido é irrevogável e tem 

como consequência a renúncia ao processo de execução do mandado de detenção europeu. 

2 - O juiz deve certificar-se de que o consentimento a que se refere o número anterior foi prestado 

voluntariamente e com plena consciência das suas consequências. 
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3 - A decisão judicial de homologação do consentimento equivale, para todos os efeitos, à decisão final do 

processo de execução do mandado de detenção europeu. 

 

 

Artigo 21.º - Oposição da pessoa procurada 

1 - Se a pessoa procurada não consentir na sua entrega ao Estado membro de emissão é concedida a palavra 

ao seu defensor para que deduza oposição. 

2 - A oposição pode ter por fundamentos o erro na identidade do detido ou a existência de causa de recusa 

de execução do mandado de detenção europeu. 

3 - Deduzida a oposição, nos termos dos números anteriores, é concedida a palavra ao Ministério Público 

para que se pronuncie sobre as questões suscitadas na mesma e sobre a verificação dos requisitos de que 

depende a execução do mandado de detenção europeu. 

4 - A oposição e os meios de prova devem ser apresentados no decurso da diligência de audição do arguido, 

sem prejuízo de, a requerimento do defensor, o tribunal fixar, por despacho irrecorrível, prazo para o efeito, 

sempre que tal prazo seja necessário para a preparação da defesa ou para a apresentação dos meios de prova, 

tendo em conta a necessidade de se cumprirem os prazos estabelecidos no artigo 26.º 

5 - Finda a produção da prova será concedida a palavra ao Ministério Público e ao defensor da pessoa 

procurada para alegações orais. 

 

 

Artigo 22.º - Decisão sobre a execução do mandado de detenção europeu 

1 - O tribunal profere decisão fundamentada sobre a execução do mandado de detenção europeu no prazo de 

cinco dias a contar da data em que ocorrer a audição da pessoa procurada. 

2 - Se as informações comunicadas pelo Estado membro de emissão forem insuficientes para que se possa 

decidir da entrega, são solicitadas com urgência as informações necessárias, podendo ser fixado prazo para 

a sua recepção, para que possam ser cumpridos os prazos estabelecidos no artigo 26.º 

 

 

Artigo 23.º - Decisão em caso de pedidos concorrentes 

1 - Se vários Estados-membros tiverem emitido um mandado de detenção europeu contra a mesma pessoa, 

o tribunal decide sobre qual dos mandados deve ser executado tendo em conta todas as circunstâncias e, em 

especial: 

a) A gravidade relativa das infracções; 

b) O lugar da prática das infracções; 

c) As datas dos mandados de execução concorrentes; 

d) A circunstância de o mandado ter sido emitido para efeitos de procedimento penal ou de cumprimento de 

uma pena ou medida de segurança privativas da liberdade. 

2 - Pode ser solicitado parecer ao EUROJUST para efeitos da tomada da decisão prevista no n.º 1. 

3 - Em caso de conflito entre um mandado de detenção europeu e um pedido de extradição apresentado por 

um país terceiro, a decisão sobre qual dos pedidos deve ser satisfeito tem em conta todas as circunstâncias, 

em especial as referidas no n.º 1, bem como as mencionadas na convenção aplicável. 

4 - O disposto no presente artigo não prejudica as obrigações assumidas pelo Estado Português previstas no 

Estatuto do Tribunal Penal Internacional. 
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Artigo 24.º - Recurso 

1 - Só é admissível recurso: 

a) Da decisão que mantiver a detenção ou a substituir por medida de coacção; 

b) Da decisão final sobre a execução do mandado de detenção europeu. 

2 - O prazo para a interposição do recurso é de cinco dias e conta-se a partir da notificação da decisão ou, 

tratando-se de decisão oral reproduzida em acta, a partir da data em que tiver sido proferida. 

3 - O requerimento de interposição do recurso é sempre motivado, sob pena de não admissão do recurso. Se 

o recurso for interposto por declaração na acta, a motivação pode ser apresentada no prazo de cinco dias, 

contado da data da interposição. 

4 - O requerimento de interposição do recurso e a motivação são notificados ao sujeito processual afectado 

pelo recurso, para que possa responder, no prazo de cinco dias. 

5 - O julgamento dos recursos previstos neste artigo é da competência das secções criminais do Supremo 

Tribunal de Justiça. 

6 - O processo é remetido ao Supremo Tribunal de Justiça imediatamente após a junção da resposta ou findo 

o prazo para a sua apresentação. 

 

 

Artigo 25.º - Vista do processo e julgamento 

1 - Feita a distribuição na secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça, o processo é concluso ao relator, 

por cinco dias, e depois remetido, com projecto de acórdão, a visto simultâneo dos restantes juízes, por cinco 

dias. 

2 - O processo é submetido a julgamento na primeira sessão após o último visto, independentemente de 

inscrição em tabela e com preferência sobre os outros e baixa três dias após o trânsito. 

 

 

Artigo 26.º - Prazos e regras relativos à decisão sobre a execução do mandado de detenção europeu 

1 - Se a pessoa procurada consentir na sua entrega ao Estado membro de emissão, a decisão definitiva sobre 

a execução do mandado de detenção europeu deve ser tomada no prazo de 10 dias a contar da data em que 

foi prestado o consentimento. 

2 - Nos outros casos a decisão definitiva sobre a execução do mandado de detenção europeu deve ser tomada 

no prazo de 60 dias após a detenção da pessoa procurada. 

3 - Quando o mandado de detenção europeu não puder ser executado nos prazos previstos nos n.os 1 ou 2, 

nomeadamente por ter sido interposto recurso da decisão proferida, a autoridade judiciária de emissão será 

informada do facto e das suas razões, podendo os prazos ser prorrogados por mais 30 dias. 

4 - Serão asseguradas as condições materiais necessárias para a entrega efectiva da pessoa procurada 

enquanto não for tomada uma decisão definitiva sobre a execução do mandado de detenção europeu. 

5 - Sempre que, devido a circunstâncias excepcionais, não for possível cumprir os prazos fixados no presente 

artigo, a Procuradoria-Geral da República informará a EUROJUST do facto e das suas razões. 

 

 

Artigo 27.º - Privilégios e imunidades 

1 - Quando a pessoa procurada beneficiar de um privilégio ou de uma imunidade de jurisdição ou de execução 

os prazos fixados no artigo 26.º só começam a correr a partir do dia em que ocorrer o conhecimento de que 

tal privilégio ou imunidade foi levantado. 
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2 - Se o levantamento do privilégio ou da imunidade for da competência de uma autoridade portuguesa o 

respectivo pedido é apresentado pelo tribunal competente para o processo judicial de execução do mandado 

de detenção europeu no mais curto prazo. 

3 - Se o levantamento do privilégio ou da imunidade for da competência de outro Estado ou de uma 

organização internacional compete à autoridade judiciária de emissão apresentar-lhe o respectivo pedido. 

4 - Serão asseguradas as condições materiais necessárias a uma entrega efectiva da pessoa procurada a partir 

do momento em que esta deixe de beneficiar do privilégio ou imunidade. 

 

 

Artigo 28.º - Notificação da decisão 

O tribunal competente notifica a autoridade judiciária de emissão, no mais curto prazo, da decisão proferida 

sobre a execução do mandado de detenção europeu. 

 

 

Artigo 29.º - Prazo para a entrega da pessoa procurada 

1 - A pessoa procurada deve ser entregue no mais curto prazo possível, numa data acordada entre o tribunal 

e a autoridade judiciária de emissão. 

2 - A entrega deve ter lugar no prazo máximo de 10 dias, a contar da decisão definitiva de execução do 

mandado de detenção europeu. 

3 - Se for impossível a entrega da pessoa procurada no prazo previsto no número anterior, em virtude de facto 

de força maior que ocorra num dos Estados membros, o tribunal e a autoridade judiciária de emissão 

estabelecem de imediato os contactos necessários para ser acordada uma nova data de entrega, a qual deverá 

ter lugar no prazo de 10 dias a contar da nova data acordada. 

4 - A entrega pode ser temporariamente suspensa por motivos humanitários graves, nomeadamente por 

existirem motivos sérios para considerar que a entrega colocaria manifestamente em perigo a vida ou a saúde 

da pessoa procurada. 

5 - O tribunal informa de imediato a autoridade judiciária de emissão da cessação dos motivos que 

determinaram a suspensão temporária da entrega da pessoa procurada e é acordada uma nova data de entrega, 

a qual deverá ter lugar no prazo de 10 dias a contar da nova data acordada. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 35/2015, de 04 de Maio 

 

 

Artigo 30.º - Prazos de duração máxima da detenção 

1 - A detenção da pessoa procurada cessa quando, desde o seu início, tiverem decorrido 60 dias sem que 

seja proferida pelo tribunal da relação decisão sobre a execução do mandado de detenção europeu, podendo 

ser substituída por medida de coacção prevista no Código de Processo Penal. 

2 - O prazo previsto no número anterior é elevado para 90 dias se for interposto recurso da decisão sobre a 

execução do mandado de detenção europeu proferida pelo tribunal da relação. 

3 - Os prazos previstos nos números anteriores são elevados para 150 dias se for interposto recurso para o 

Tribunal Constitucional. 
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Artigo 31.º - Entrega diferida ou condicional 

1 - O tribunal pode, após ter proferido decisão no sentido da execução do mandado de detenção europeu, 

suspender a entrega da pessoa procurada, para que seja sujeita a procedimento penal em Portugal ou, no 

caso de já ter sido condenada por sentença transitada em julgado, para que possa cumprir, em Portugal, a 

pena respectiva. 

2 - Quando deixem de se verificar os motivos que justificaram o diferimento da entrega, o tribunal informa a 

autoridade judiciária de emissão e é acordada uma nova data de entrega, a qual deverá ter lugar no prazo de 

10 dias. 

3 - Em lugar de diferir a entrega o tribunal pode decidir entregar a pessoa procurada ao Estado membro de 

emissão, temporariamente, em condições a fixar em acordo escrito com a autoridade judiciária de emissão, 

vinculativo para todas as autoridades do Estado membro de emissão. 

 

 

Artigo 32.º - Apreensão e entrega de bens 

1 - O tribunal competente para o processo judicial de execução do mandado de detenção europeu ordena a 

apreensão e entrega à autoridade judiciária de emissão, a seu pedido ou por iniciativa das entidades 

competentes, dos objectos: 

a) Que possam servir de prova; 

b) Que tenham sido adquiridos pela pessoa procurada em resultado da infracção. 

2 - Os objectos referidos no número anterior são entregues à autoridade judiciária de emissão mesmo quando 

o mandado de execução europeu não puder ser executado, por morte ou evasão da pessoa procurada. 

3 - Os objectos referidos no n.º 1 que sejam susceptíveis de apreensão ou perda podem, para efeitos de um 

procedimento penal em curso em Portugal, ser conservados temporariamente ou entregues ao Estado membro 

de emissão na condição de serem restituídos. 

4 - Ficam ressalvados os direitos adquiridos pelo Estado Português ou por terceiros sobre os objectos 

referidos no n.º 1. 

5 - No caso previsto no número anterior os objectos apreendidos e entregues ao Estado membro de emissão 

serão restituídos gratuitamente logo que concluído o procedimento penal. 

 

 

Artigo 33.º - Natureza urgente do processo de execução do mandado de detenção europeu 

1 - Os actos processuais relativos ao processo de execução do mandado de detenção europeu praticam-se 

mesmo fora dos dias úteis, das horas de expediente dos serviços de justiça e das férias judiciais. 

2 - Os prazos relativos ao processo de execução do mandado de detenção europeu correm em férias. 

 

 

Artigo 34.º - Direito subsidiário 

É aplicável, subsidiariamente, ao processo de execução do mandado de detenção europeu o Código de 

Processo Penal. 

 

 

Artigo 35.º - Despesas 

1 - As despesas ocasionadas pela execução do mandado de detenção europeu em território nacional serão 

suportadas pelo Estado Português. 

2 - Todas as outras despesas serão custeadas pelo Estado membro de emissão. 
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CAPÍTULO III - Emissão em Portugal de mandado de detenção europeu 
Artigo 36.º - Competência para a emissão do mandado de detenção europeu 

É competente para a emissão do mandado de detenção europeu a autoridade judiciária competente para 

ordenar a detenção ou a prisão da pessoa procurada nos termos da lei portuguesa. 

 

 

Artigo 37.º - Regime da emissão e transmissão do mandado de detenção europeu 

A emissão e a transmissão do mandado de detenção europeu estão sujeitas às regras previstas no capítulo I. 

 

 

CAPÍTULO IV - Trânsito 
Artigo 38.º - Trânsito 

1 - É facultado o trânsito, pelo território ou pelo espaço aéreo nacional, para efeitos de entrega de uma pessoa 

procurada, desde que não se trate de cidadão nacional ou pessoa residente em território nacional, destinando-

se a entrega ao cumprimento de pena ou medida de segurança privativas da liberdade quando sejam 

comunicados os seguintes elementos: 

a) A identidade e a nacionalidade da pessoa sobre a qual recai o mandado de detenção europeu; 

b) A existência de um mandado de detenção europeu; 

c) A natureza e a qualificação jurídica da infracção; 

d) A descrição das circunstâncias em que a infracção foi praticada, incluindo a data e o lugar. 

2 - Se a pessoa sobre a qual recai o mandado de detenção europeu para efeitos de procedimento penal tiver 

a nacionalidade portuguesa ou residir em território nacional, a autorização do trânsito pode ficar sujeita à 

condição de que a pessoa, após ter sido ouvida, seja restituída para cumprimento da pena ou medida de 

segurança privativas da liberdade a que venha a ser condenada no Estado membro de emissão. 

3 - O pedido de trânsito pode ser comunicado à autoridade central por qualquer meio que permita conservar 

um registo escrito. 

4 - A decisão sobre o pedido de trânsito é comunicada pelo mesmo procedimento. 

5 - Os pedidos de trânsito a que se referem os n.os 2 e 3 são transmitidos pela autoridade central ao Ministério 

Público no tribunal da relação competente, o qual, colhidas as informações necessárias, decide no mais curto 

prazo, compatível com a efetivação do trânsito. 

6 - O tribunal da relação competente, para o efeito previsto no número anterior, é o do lugar onde se verificar 

ou tiver início o trânsito da pessoa procurada em território nacional. 

7 - O pedido de trânsito só pode ser recusado nos casos previstos no artigo 11.º 

8 - O disposto neste artigo não se aplica em caso de trânsito por via aérea sem que esteja prevista uma 

aterragem em território nacional. 

9 - Em caso de aterragem imprevista o Estado membro de emissão deve comunicar os elementos previstos 

no n.º 1. 

10 - O regime estabelecido no presente artigo é aplicável, com as necessárias adaptações, ao trânsito de 

pessoa extraditada de um país terceiro para um Estado membro. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 35/2015, de 04 de Maio 
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CAPÍTULO V - Disposições finais e transitórias 
Artigo 39.º - Disposição transitória 

Até que o SIS esteja em condições de transmitir todas as informações referidas no artigo 3.º, a inserção, no 

SIS, da indicação da pessoa procurada produz os mesmos efeitos de um mandado de detenção europeu 

enquanto se aguarda a recepção do original em boa e devida forma. 

 

 

Artigo 40.º - Entrada em vigor 

O regime jurídico do mandado de detenção europeu entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2004, aplicando-

se aos pedidos recebidos depois desta data com origem em Estados membros que tenham optado pela 

aplicação imediata da Decisão Quadro, do Conselho, de 13 de Junho de 2002 relativa ao mandado de detenção 

europeu e aos processos de entrega entre os Estados membros, publicada no Jornal Oficial das Comunidades 

Europeias, de 18 de Julho de 2002. 

 

Aprovada em 3 de Julho de 2003. 

O Presidente da Assembleia da República, João Bosco Mota Amaral. 

Promulgada em 4 de Agosto de 2003. 

Publique-se. 

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 

Referendada em 8 de Agosto de 2003. 

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso. 

 

ANEXO 

Mandado de detenção europeu (ver modelo aqui) 

O presente mandado foi emitido por uma autoridade judiciária competente. Solicita-se a detenção do indivíduo 

abaixo indicado e a sua entrega às autoridades judiciárias para efeitos de procedimento penal ou de 

cumprimento de uma pena ou medida de segurança privativas da liberdade. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=298&tabela=leis
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LEI DA COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA INTERNACIONAL EM MATÉRIA PENAL 
Lei n.º 144/99, de 31 de Agosto 

 

Aprova a lei da cooperação judiciária internacional em matéria penal 

 

Atualizado de acordo com a Lei n.º 104/2001, de 25 de Agosto, Lei n.º 48/2003, de 22 de Agosto, Lei n.º 

48/2007, de 29 de Agosto e Lei n.º 115/2009, de 12 de Outubro. 

 

SUMÁRIO 

Aprova a lei da cooperação judiciária internacional em matéria penal 

 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, para valer como 

lei geral da República, o seguinte: 

 

TÍTULO I - Disposições gerais 
CAPÍTULO I - Objecto, âmbito de aplicação e princípios gerais de cooperação judiciária internacional 

em matéria penal 
Artigo 1.º - Objecto 

1 - O presente diploma aplica-se às seguintes formas de cooperação judiciária internacional em matéria penal: 

a) Extradição; 

b) Transmissão de processos penais; 

c) Execução de sentenças penais; 

d) Transferência de pessoas condenadas a penas e medidas de segurança privativas da liberdade; 

e) Vigilância de pessoas condenadas ou libertadas condicionalmente; 

f) Auxílio judiciário mútuo em matéria penal. 

2 - O disposto no número anterior aplica-se, com as devidas adaptações, à cooperação de Portugal com as 

entidades judiciárias internacionais estabelecidas no âmbito de tratados ou convenções que vinculem o Estado 

Português. 

3 - O presente diploma é subsidiariamente aplicável à cooperação em matéria de infracções de natureza penal, 

na fase em que tramitem perante autoridades administrativas, bem como de infracções que constituam ilícito 

de mera ordenação social, cujos processos admitam recurso judicial. 

 

 

Artigo 2.º - Âmbito da cooperação 

1 - A aplicação do presente diploma subordina-se à protecção dos interesses da soberania, da segurança, da 

ordem pública e de outros interesses da República Portuguesa, constitucionalmente definidos. 

2 - O presente diploma não confere o direito de exigir qualquer forma de cooperação internacional em matéria 

penal. 

 

 

Artigo 3.º - Prevalência dos tratados, convenções e acordos internacionais 

1 - As formas de cooperação a que se refere o artigo 1.º regem-se pelas normas dos tratados, convenções e 

acordos internacionais que vinculem o Estado Português e, na sua falta ou insuficiência, pelas disposições 

deste diploma. 

2 - São subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código de Processo Penal.  
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Artigo 4.º - Princípio da reciprocidade 

1 - A cooperação internacional em matéria penal regulada no presente diploma releva do princípio da 

reciprocidade. 

2 - O Ministério da Justiça solicita uma garantia de reciprocidade se as circunstâncias o exigirem e pode 

prestá-la a outros Estados, nos limites deste diploma. 

3 - A falta de reciprocidade não impede a satisfação de um pedido de cooperação desde que essa cooperação: 

a) Se mostre aconselhável em razão da natureza do facto ou da necessidade de lutar contra certas formas 

graves de criminalidade; 

b) Possa contribuir para melhorar a situação do arguido ou para a sua reinserção social; 

c) Sirva para esclarecer factos imputados a um cidadão português. 

 

 

Artigo 5.º - Definições 

Para os efeitos do presente diploma, considera-se: 

a) Suspeito: toda a pessoa relativamente à qual existem indícios de que cometeu uma infracção ou nela 

participou; 

b) Arguido: toda a pessoa contra quem correr processo ou contra quem for deduzida acusação ou requerida 

instrução; 

c) Condenado: pessoa contra quem foi proferida sentença que imponha uma reacção criminal ou relativamente 

à qual foi proferida decisão judicial que reconheça a sua culpabilidade, ainda que suspendendo 

condicionalmente a aplicação da pena ou impondo sanção criminal privativa da liberdade cuja execução é 

declarada suspensa, no todo ou em parte, na data da sentença ou posteriormente, ou substituída por medida 

não detentiva; 

d) Reacção criminal: qualquer pena ou medida de segurança privativas da liberdade, pena pecuniária ou outra 

sanção não detentiva, incluindo sanções acessórias. 

 

 

Artigo 6.º - Requisitos gerais negativos da cooperação internacional 

O pedido de cooperação é recusado quando: 

a) O processo não satisfizer ou não respeitar as exigências da Convenção Europeia para a Protecção dos 

Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, de 4 de Novembro de 1950, ou de outros instrumentos 

internacionais relevantes na matéria, ratificados por Portugal; 

b) Houver fundadas razões para crer que a cooperação é solicitada com o fim de perseguir ou punir uma 

pessoa em virtude da sua raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, das suas convicções políticas ou 

ideológicas ou da sua pertença a um grupo social determinado; 

c) Existir risco de agravamento da situação processual de uma pessoa por qualquer das razões indicadas na 

alínea anterior; 

d) Puder conduzir a julgamento por um tribunal de excepção ou respeitar a execução de sentença proferida 

por um tribunal dessa natureza; 

e) O facto a que respeita for punível com pena de morte ou outra de que possa resultar lesão irreversível da 

integridade da pessoa; 

f) Respeitar a infracção a que corresponda pena de prisão ou medida de segurança com carácter perpétuo ou 

de duração indefinida. 

2 - O disposto nas alíneas e) e f) do número anterior não obsta à cooperação: 

a) Se o Estado que formula o pedido, por acto irrevogável e vinculativo para os seus tribunais ou outras 

entidades competentes para a execução da pena, tiver previamente comutado a pena de morte ou outra de que 
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possa resultar lesão irreversível da integridade da pessoa ou tiver retirado carácter perpétuo ou duração 

indefinida à pena ou medida de segurança; 

b) Se, com respeito a extradição por crimes a que corresponda, segundo o direito do Estado requerente, pena 

ou medida de segurança privativa ou restritiva da liberdade com carácter perpétuo ou de duração indefinida, 

o Estado requerente oferecer garantias de que tal pena ou medida de segurança não será aplicada ou 

executada; 

c) Se o Estado que formula o pedido aceitar a conversão das mesmas penas ou medidas por um tribunal 

português segundo as disposições da lei portuguesa aplicáveis ao crime que motivou a condenação; ou 

d) Se o pedido respeitar ao auxílio previsto na alínea f) do n.º 1 do artigo 1.º, solicitado com fundamento na 

relevância do acto para presumível não aplicação dessas penas ou medidas. 

3 - Para efeitos de apreciação da suficiência das garantias a que se refere a alínea b) do número anterior, ter-

se-á em conta, nomeadamente, nos termos da legislação e da prática do Estado requerente, a possibilidade 

de não aplicação da pena, de reapreciação da situação da pessoa reclamada e de concessão da liberdade 

condicional, bem como a possibilidade de indulto, perdão, comutação de pena ou medida análoga, previstos 

na legislação do Estado requerente. 

4 - O pedido de cooperação é ainda recusado quando não estiver garantida a reciprocidade, salvo o disposto 

no n.º 3 do artigo 4.º 

5 - Quando for negada a extradição com base nas alíneas d), e) e f) do n.º 1, aplica-se o mecanismo de 

cooperação previsto no n.º 5 do artigo 32.º 

 

 

Artigo 7.º - Recusa relativa à natureza da infracção 

1 - O pedido é também recusado quando o processo respeitar a facto que constituir: 

a) Infracção de natureza política ou infracção conexa a infracção política segundo as concepções do direito 

português; 

b) Crime militar que não seja simultaneamente previsto na lei penal comum. 

2 - Não se consideram de natureza política: 

a) O genocídio, os crimes contra a Humanidade, os crimes de guerra e infracções graves segundo as 

Convenções de Genebra de 1949; 

b) As infracções referidas no artigo 1.º da Convenção Europeia para a Repressão do Terrorismo, aberta para 

assinatura a 27 de Janeiro de 1977; 

c) Os actos referidos na Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes, adoptada pela Assembleia das Nações Unidas em 17 de Dezembro de 1984; 

d) Quaisquer outros crimes a que seja retirada natureza política por tratado, convenção ou acordo internacional 

de que Portugal seja parte. 

 

 

Artigo 8.º - Extinção do procedimento penal 

1 - A cooperação não é admissível se, em Portugal ou noutro Estado em que tenha sido instaurado 

procedimento pelo mesmo facto: 

a) O processo tiver terminado com sentença absolutória transitada em julgado ou com decisão de 

arquivamento; 

b) A sentença condenatória se encontrar cumprida ou não puder ser cumprida segundo o direito do Estado 

em que foi proferida; 

c) O procedimento se encontrar extinto por qualquer outro motivo, salvo se este se encontrar previsto, em 

convenção internacional, como não obstando à cooperação por parte do Estado requerido. 
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2 - O disposto nas alíneas a) e b) do número anterior não se aplica se a autoridade estrangeira que formula o 

pedido o justificar para fins de revisão da sentença e os fundamentos desta forem idênticos aos admitidos no 

direito português. 

3 - O disposto na alínea a) do n.º 1 não obsta à cooperação com fundamento na reabertura de processo 

arquivado previsto na lei. 

 

 

Artigo 9.º - Concurso de casos de admissibilidade e de inadmissibilidade da cooperação 

1 - Se o facto imputado à pessoa contra a qual é instaurado procedimento estiver previsto em várias 

disposições do direito penal português, o pedido de cooperação só é atendido na parte que respeita a infracção 

ou infracções relativamente às quais seja admissível o pedido e desde que o Estado que o formula dê garantias 

de que observará as condições fixadas para a cooperação. 

2 - A cooperação é, porém, excluída se o facto estiver previsto em várias disposições do direito penal 

português ou estrangeiro e o pedido não possa ser satisfeito em virtude de uma disposição legal que o abranja 

na sua totalidade e que constitua motivo de recusa da cooperação. 

 

 

Artigo 10.º - Reduzida importância da infracção 

A cooperação pode ser recusada se a reduzida importância da infracção não a justificar. 

 

 

Artigo 11.º - Protecção do segredo 

1 - Na execução de um pedido de cooperação formulado a Portugal observam-se as disposições do Código 

de Processo Penal e legislação complementar relativas à recusa de testemunhar, às apreensões, às escutas 

telefónicas e ao segredo profissional ou de Estado e em todos os outros casos em que o segredo seja 

protegido. 

2 - O disposto no número anterior aplica-se a informações que, segundo o pedido, devam ser prestadas por 

pessoas não implicadas no procedimento penal estrangeiro. 

 

 

Artigo 12.º - Direito aplicável 

1 - Produzem efeitos em Portugal: 

a) Os motivos de interrupção ou de suspensão da prescrição segundo o direito do Estado que formula o 

pedido; 

b) A queixa apresentada em tempo útil a uma autoridade estrangeira, quando for igualmente exigida pelo 

direito português. 

2 - Se apenas o direito português exigir queixa, nenhuma reacção criminal pode ser imposta ou executada em 

Portugal no caso de oposição do respectivo titular. 

 

 

Artigo 13.º - Imputação da detenção 

1 - A prisão preventiva sofrida no estrangeiro ou a detenção decretada no estrangeiro em consequência de 

uma das formas de cooperação previstas no presente diploma são levadas em conta no âmbito do processo 

português ou imputadas na pena, nos termos do Código Penal, como se a privação da liberdade tivesse 

ocorrido em Portugal. 
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2 - Com vista a possibilitar a tomada em consideração da prisão preventiva ou da pena já cumpridas em 

Portugal, são prestadas as informações necessárias. 

 

 

Artigo 14.º - Indemnização 

A lei portuguesa aplica-se à indemnização devida por detenção ou prisão ilegal ou injustificada ou por outros 

danos sofridos pelo suspeito e pelo arguido: 

a) No decurso de procedimento instaurado em Portugal para efectivação de um pedido de cooperação 

formulado a Portugal; 

b) No decurso de procedimento instaurado no estrangeiro para efectivação de um pedido de cooperação 

formulado por uma autoridade portuguesa. 

 

 

Artigo 15.º - Concurso de pedidos 

1 - Se a cooperação for solicitada por vários Estados, relativamente ao mesmo ou a diferentes factos, esta é 

concedida em favor do Estado que, tendo em conta as circunstâncias do caso, assegure melhor os interesses 

da realização da justiça e da reinserção social do suspeito, do arguido ou do condenado. 

2 - O disposto no número anterior: 

a) Cede perante a regra de prevalência da jurisdição internacional, nos casos a que se refere o n.º 2 do artigo 

1.º; 

b) Não se aplica à forma de cooperação referida na alínea f) do n.º 1 do artigo 1.º 

 

 

Artigo 16.º - Regra da especialidade 

1 - A pessoa que, em consequência de um acto de cooperação, comparecer em Portugal para intervir em 

processo penal como suspeito, arguido ou condenado não pode ser perseguida, julgada, detida ou sujeita a 

qualquer outra restrição da liberdade por facto anterior à sua presença em território nacional, diferente do que 

origina o pedido de cooperação formulado por autoridade portuguesa. 

2 - A pessoa que, nos termos do número anterior, comparecer perante uma autoridade estrangeira não pode 

ser perseguida, detida, julgada ou sujeita a qualquer outra restrição da liberdade por facto ou condenação 

anteriores à sua saída do território português diferentes dos determinados no pedido de cooperação. 

3 - Antes de autorizada a transferência a que se refere o número anterior, o Estado que formula o pedido deve 

prestar as garantias necessárias ao cumprimento da regra da especialidade. 

4 - A imunidade a que se refere este artigo cessa quando: 

a) A pessoa em causa, tendo a possibilidade de abandonar o território português ou estrangeiro, o não faz 

dentro de 45 dias ou regressa voluntariamente a um desses territórios; 

b) O Estado que autoriza a transferência, ouvido previamente o suspeito, o arguido ou o condenado, consentir 

na derrogação da regra da especialidade. 

5 - O disposto nos n.os 1 e 2 não exclui a possibilidade de solicitar a extensão da cooperação a factos 

diferentes dos que fundamentaram o pedido, mediante novo pedido apresentado e instruído nos termos do 

presente diploma. 

6 - No caso referido no número anterior, é obrigatória a apresentação de auto donde constem as declarações 

da pessoa que beneficia da regra da especialidade. 

7 - No caso de o pedido ser apresentado a um Estado estrangeiro, o auto a que se refere o número anterior é 

lavrado perante o tribunal da Relação da área onde residir ou se encontrar a pessoa que beneficia da regra da 

especialidade.  
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Artigo 17.º - Casos particulares de não aplicação da regra da especialidade 

1 - A imunidade referida nos n.os 1 e 2 do artigo anterior cessa também nos casos em que, por tratado, 

convenção ou acordo internacional de que Portugal seja parte, não haja lugar ao benefício da regra da 

especialidade. 

2 - Quando a cessação da imunidade decorra de renúncia da pessoa que beneficia da regra da especialidade, 

deve essa renúncia resultar de declaração pessoal, prestada perante o juiz, que demonstre que a pessoa a 

exprimiu voluntariamente e em plena consciência das consequências do seu acto, com assistência de 

defensor, que lhe deve ser nomeado caso não tenha advogado constituído. 

3 - Quando a pessoa em causa deva prestar declarações em Portugal, no seguimento de pedido apresentado 

a Portugal ou formulado por uma autoridade portuguesa, as declarações são prestadas perante o tribunal da 

Relação da área onde residir ou se encontrar a referida pessoa. 

4 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a renúncia de pessoa que compareça em Portugal em 

consequência de um acto de cooperação solicitado pela autoridade portuguesa é prestada no processo em 

que deva produzir efeito, quando as autoridades portuguesas, após a entrega da pessoa, tiverem conhecimento 

superveniente de factos por ela praticados anteriormente a essa entrega. 

 

 

Artigo 18.º - Denegação facultativa da cooperação internacional 

1 - Pode ser negada a cooperação quando o facto que a motiva for objecto de processo pendente ou quando 

esse facto deva ou possa ser também objecto de procedimento da competência de uma autoridade judiciária 

portuguesa. 

2 - Pode ainda ser negada a cooperação quando, tendo em conta as circunstâncias do facto, o deferimento do 

pedido possa implicar consequências graves para a pessoa visada, em razão da idade, estado de saúde ou de 

outros motivos de carácter pessoal. 

 

 

Artigo 19.º - Non bis in idem 

Quando for aceite um pedido de cooperação que implique a delegação do procedimento em favor de uma 

autoridade judiciária estrangeira, não pode instaurar-se nem continuar em Portugal procedimento pelo mesmo 

facto que determinou o pedido nem executar-se sentença cuja execução é delegada numa autoridade 

estrangeira. 

 

 

CAPÍTULO II - Disposições gerais do processo de cooperação 
Artigo 20.º - Língua aplicável 

1 - O pedido de cooperação é acompanhado de tradução na língua oficial do Estado a quem é dirigido, salvo 

convenção ou acordo em contrário ou se aquele Estado a dispensar. 

2 - O disposto no número anterior aplica-se ao pedido de cooperação dirigido a Portugal. 

3 - As decisões de admissibilidade ou recusa do pedido de cooperação são notificadas à autoridade do Estado 

que o formulou, acompanhadas de uma tradução na respectiva língua oficial, salvo nos casos previstos na 

parte final do n.º 1. 

4 - O disposto neste artigo aplica-se aos documentos que devam acompanhar o pedido. 
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Artigo 21.º - Tramitação do pedido 

1 - Para efeitos de recepção e de transmissão dos pedidos de cooperação abrangidos pelo presente diploma, 

bem como para todas as comunicações que aos mesmos digam respeito, é designada, como Autoridade 

Central, a Procuradoria-Geral da República. 

2 - O Procurador-Geral da República submete o pedido de cooperação formulado a Portugal ao Ministro da 

Justiça com vista a decisão sobre a sua admissibilidade. 

3 - O pedido de cooperação formulado por uma autoridade portuguesa é remetido ao Ministro da Justiça pelo 

Procurador-Geral da República. 

4 - O disposto no n.º 1 não prejudica os contactos directos relativos a pedidos de cooperação a que se reporta 

a alínea f) do n.º 1 do artigo 1.º 

 

 

Artigo 22.º - Formas de transmissão do pedido 

1 - Quando disponíveis, e mediante acordo entre os Estados requerente e requerido, podem utilizar-se na 

transmissão dos pedidos os meios telemáticos adequados, nomeadamente a telecópia, desde que estejam 

garantidas a autenticidade e confidencialidade do pedido e a fiabilidade dos dados transmitidos. 

2 - O disposto no número anterior não prejudica o recurso às vias urgentes previstas no n.º 2 do artigo 29.º 

 

 

Artigo 23.º - Requisitos do pedido 

1 - O pedido de cooperação deve indicar: 

a) A autoridade de que emana e a autoridade a quem se dirige, podendo fazer esta designação em termos 

gerais; 

b) O objecto e motivos do pedido; 

c) A qualificação jurídica dos factos que motivam o procedimento; 

d) A identificação do suspeito, arguido ou condenado, da pessoa cuja extradição ou transferência se requer e 

a da testemunha ou perito a quem devam pedir-se declarações; 

e) A narração dos factos, incluindo o lugar e o tempo da sua prática, proporcional à importância do acto de 

cooperação que se pretende; 

f) O texto das disposições legais aplicáveis no Estado que o formula; 

g) Quaisquer documentos relativos ao facto. 

2 - Os documentos não carecem de legalização. 

3 - A autoridade competente pode exigir que um pedido formalmente irregular ou incompleto seja modificado 

ou completado, sem prejuízo da adopção de medidas provisórias quando estas não possam esperar pela 

regularização. 

4 - O requisito a que se refere a alínea f) do n.º 1 pode ser dispensado quando se tratar da forma de cooperação 

referida na alínea f) do n.º 1 do artigo 1.º 

 

 

Artigo 24.º - Decisão sobre admissibilidade 

1 - A decisão do Ministro da Justiça que declara admissível o pedido não vincula a autoridade judiciária. 

2 - A decisão que declara inadmissível o pedido de cooperação internacional é fundamentada e não admite 

recurso. 

3 - A decisão a que se refere o número anterior e que recusa o pedido de cooperação é comunicada pela 

Autoridade Central à autoridade nacional ou estrangeira que o formulou. 
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Artigo 25.º - Competência interna em matéria de cooperação internacional 

1 - A competência das autoridades portuguesas para a formulação de um pedido de cooperação ou para a 

execução de um pedido formulado a Portugal determina-se pelas disposições dos títulos seguintes. 

2 - São subsidiariamente aplicáveis o Código de Processo Penal e respectiva legislação complementar, bem 

como a legislação relativa ao ilícito de mera ordenação social. 

 

 

Artigo 26.º - Despesas 

1 - A execução de um pedido de cooperação é, em regra, gratuita. 

2 - Constituem, porém, encargo do Estado ou da entidade judiciária internacional que o formula: 

a) As indemnizações e remunerações de testemunhas e peritos, bem como as despesas de viagem e estada; 

b) As despesas decorrentes do envio ou entrega de coisas; 

c) As despesas decorrentes da transferência de pessoas para o território do Estado requerente ou para a sede 

da entidade judiciária internacional; 

d) As despesas com o trânsito de uma pessoa do território de um Estado estrangeiro ou da sede da entidade 

judiciária internacional para terceiro Estado ou para a sede dessa entidade; 

e) As despesas efectuadas com o recurso à teleconferência, em cumprimento de um pedido de cooperação; 

f) Outras despesas consideradas relevantes pelo Estado requerido, em função dos meios humanos e 

tecnológicos envolvidos no cumprimento do pedido. 

3 - Para os efeitos da alínea a) do número anterior, pode ser abonado um adiantamento à testemunha ou ao 

perito, a mencionar na notificação e a reembolsar finda a diligência. 

4 - Mediante acordo entre Portugal e o Estado estrangeiro ou a entidade judiciária internacional interessados 

no pedido, pode derrogar-se o disposto no n.º 2. 

 

 

Artigo 27.º - Transferência de pessoas 

1 - A transferência de pessoas detidas ou condenadas a penas ou medidas de segurança privativas da 

liberdade que deva realizar-se em cumprimento das decisões previstas neste diploma efectua-se pelos 

serviços do Ministério da Justiça, de acordo com a autoridade do Estado estrangeiro em que se encontra a 

pessoa visada ou para onde a mesma deve ser transferida, relativamente ao meio de transporte, data, local e 

hora de entrega. 

2 - A transferência efectua-se no mais curto prazo possível após a data da decisão que a determina. 

3 - O disposto nos números anteriores aplica-se, com as necessárias adaptações, à transferência respeitante 

a pedido formulado por uma entidade judiciária internacional. 

 

 

Artigo 28.º - Entrega de objectos e valores 

1 - Se o pedido de cooperação respeitar a entrega de objectos ou valores, exclusivamente ou como 

complemento de outro pedido, podem estes ser remetidos quando não sejam indispensáveis à prova de factos 

constitutivos de infracção, cujo conhecimento for da competência das autoridades portuguesas. 

2 - É ressalvada a possibilidade de remessa diferida ou sob condição de restituição. 

3 - São ressalvados os direitos de terceiros de boa fé, bem como os dos legítimos proprietários ou 

possuidores e os do Estado quando os objectos e valores possam ser declarados perdidos a seu favor. 

4 - Em caso de oposição, os objectos e valores só serão remetidos após decisão favorável da autoridade 

competente transitada em julgado. 
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5 - Tratando-se de pedido de extradição, a entrega de coisas referidas no n.º 1 pode efectuar-se mesmo que 

a extradição não se efective, nomeadamente por fuga ou morte do extraditando. 

 

 

Artigo 29.º - Medidas provisórias urgentes 

1 - Em caso de urgência, as autoridades judiciárias estrangeiras podem comunicar directamente com as 

autoridades judiciárias portuguesas, ou por intermédio da Organização Internacional de Polícia Criminal - 

INTERPOL ou de órgãos centrais competentes para a cooperação policial internacional designados para o 

efeito, para solicitarem a adopção de uma medida cautelar ou para a prática de um acto que não admita demora, 

expondo os motivos da urgência e observando os requisitos referidos no artigo 23.º 

2 - O pedido é transmitido por via postal, electrónica ou telegráfica ou por qualquer outro meio que permita o 

seu registo por escrito e que seja admitido pela lei portuguesa. 

3 - As autoridades judiciárias portuguesas, se considerarem o pedido admissível, dão-lhe satisfação, sem 

prejuízo de submeterem à decisão do Ministro da Justiça, através da Autoridade Central, as matérias que este 

diploma faça depender da sua prévia apreciação ou, não sendo isso possível, ratificação. 

4 - Quando, nos termos deste artigo, a cooperação envolver autoridades portuguesas e estrangeiras de 

diferente natureza, o pedido é efectuado através da Autoridade Central. 

 

 

Artigo 30.º - Destino do pedido 

1 - A decisão definitiva da autoridade judiciária que não atender o pedido de cooperação é comunicada à 

autoridade estrangeira que o formulou, pelas vias referidas no artigo 21.º 

2 - Satisfeito um pedido de cooperação, a autoridade judiciária envia, quando for caso disso, os respectivos 

autos à autoridade estrangeira, nos termos previstos no artigo 160.º 

 

 

TÍTULO II - Extradição 
CAPÍTULO I - Extradição passiva 

SECÇÃO I - Condições da extradição 
Artigo 31.º - Fim e fundamento da extradição 

1 - A extradição pode ter lugar para efeitos de procedimento penal ou para cumprimento de pena ou medida 

de segurança privativas da liberdade por crime cujo julgamento seja da competência dos tribunais do Estado 

requerente. 

2 - Para qualquer desses efeitos, só é admissível a entrega da pessoa reclamada no caso de crime, ainda que 

tentado, punível pela lei portuguesa e pela lei do Estado requerente com pena ou medida privativas da 

liberdade de duração máxima não inferior a um ano. 

3 - Se a extradição tiver por fundamento vários factos distintos, cada um deles punível pela lei do Estado 

requerente e pela lei portuguesa com uma pena privativa de liberdade e se algum ou alguns deles não 

preencherem a condição referida no número anterior, pode também conceder-se a extradição por estes 

últimos. 

4 - Quando for pedida para cumprimento de pena ou medida de segurança privativas da liberdade, a extradição 

pode ser concedida se o tempo por cumprir não for inferior a quatro meses. 

5 - O disposto nos números anteriores é aplicável, com as devidas adaptações, à cooperação que implique a 

extradição ou a entrega de pessoas às entidades judiciárias internacionais a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º 

deste diploma. 
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6 - O disposto no presente artigo não obsta à extradição quando sejam inferiores os limites mínimos 

estabelecidos em tratado, convenção ou acordo de que Portugal seja parte. 

 

 

Artigo 32.º - Casos em que é excluída a extradição 

1 - Para além dos casos referidos nos artigos 6.º a 8.º, a extradição é excluída quando: 

a) O crime tiver sido cometido em território português; 

b) A pessoa reclamada tiver nacionalidade portuguesa, salvo o disposto no número seguinte. 

2 - É admissível a extradição de cidadãos portugueses do território nacional desde que: 

a) A extradição de nacionais esteja estabelecida em tratado, convenção ou acordo de que Portugal seja parte; 

b) Os factos configurem casos de terrorismo ou criminalidade internacional organizada; e 

c) A ordem jurídica do Estado requerente consagre garantias de um processo justo e equitativo. 

3 - No caso previsto no número anterior, a extradição apenas terá lugar para fins de procedimento penal e 

desde que o Estado requerente garanta a devolução da pessoa extraditada a Portugal, para cumprimento da 

pena ou medida que lhe venha a ser aplicada, após revisão e confirmação nos termos do direito português, 

salvo se essa pessoa se opuser à devolução por declaração expressa. 

4 - Para efeitos de apreciação das garantias a que se refere a alínea c) do n.º 2, ter-se-á em conta o respeito 

das exigências da Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais e de outros instrumentos internacionais relevantes na matéria ratificados por Portugal, bem 

como as condições de protecção contra as situações a que se referem as alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 6.º 

5 - Quando for negada a extradição com fundamento nas alíneas do n.º 1 do presente artigo ou nas alíneas d), 

e) e f) do n.º 1 do artigo 6.º, é instaurado procedimento penal pelos factos que fundamentam o pedido, sendo 

solicitados ao Estado requerente os elementos necessários. O juiz pode impor as medidas cautelares que se 

afigurem adequadas. 

6 - A qualidade de nacional é apreciada no momento em que seja tomada a decisão sobre a extradição. 

7 - Acordos especiais, no âmbito de alianças militares ou de outra natureza, poderão admitir crimes militares 

como fundamento de extradição. 

 

 

Artigo 33.º - Crimes cometidos em terceiro Estado 

No caso de crimes cometidos em território de outro Estado que não o requerente, pode ser concedida a 

extradição quando a lei portuguesa der competência à sua jurisdição em identidade de circunstâncias ou 

quando o Estado requerente comprovar que aquele Estado não reclama o agente da infracção. 

 

 

Artigo 34.º - Reextradição 

1 - O Estado requerente não pode reextraditar para terceiro Estado a pessoa que lhe foi entregue por efeito de 

extradição. 

2 - Cessa a proibição constante do número anterior quando: 

a) Nos termos estabelecidos para o pedido de extradição, for solicitada e prestada a correspondente 

autorização, ouvido previamente o extraditado; ou 

b) O extraditado, tendo a possibilidade de abandonar o território do Estado requerente, não o faz dentro de 45 

dias ou, tendo-o abandonado, aí voluntariamente regressar. 

3 - Para o efeito da alínea a) do número anterior, pode solicitar-se o envio de declaração da pessoa reclamada 

relativa à sua reextradição. 
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4 - A proibição de reextradição cessa também nos casos em que, por tratado, convenção ou acordo 

internacional de que Portugal seja parte, não seja necessário o consentimento do Estado requerido. Quando 

este efeito decorra do consentimento da pessoa em causa, aplica-se o disposto no número seguinte. 

5 - As declarações da pessoa reclamada, a que haja lugar por força dos n.os 3 e 4, são prestadas perante o 

tribunal da Relação da área onde residir ou se encontrar a referida pessoa, observando-se, quanto ao n.º 4, as 

formalidades previstas no artigo 17.º 

 

 

Artigo 35.º - Extradição diferida 

1 - Não obsta à concessão da extradição a existência, em tribunais portugueses, de processo penal contra a 

pessoa reclamada ou a circunstância de esta se encontrar a cumprir pena privativa da liberdade por infracções 

diversas das que fundamentaram o pedido. 

2 - Nos casos do número anterior, pode diferir-se a entrega do extraditado para quando o processo ou o 

cumprimento da pena terminarem. 

3 - É também causa de adiamento da entrega a verificação, por perito médico, de enfermidade que ponha em 

perigo a vida do extraditado. 

 

 

Artigo 36.º - Entrega temporária 

1 - No caso do n.º 1 do artigo anterior, a pessoa reclamada pode ser entregue temporariamente para a prática 

de actos processuais, designadamente o julgamento, que o Estado requerente demonstre não poderem ser 

adiados sem grave prejuízo, desde que isso não prejudique o andamento do processo pendente em Portugal 

e o Estado requerente se comprometa a que, terminados esses actos, a pessoa reclamada seja restituída sem 

quaisquer condições. 

2 - Se a pessoa entregue temporariamente estava a cumprir pena, a execução desta fica suspensa desde a data 

em que essa pessoa foi entregue ao representante do Estado requerente até à data da sua restituição às 

autoridades portuguesas. 

3 - É, todavia, descontada na pena a detenção que não venha a ser computada no processo estrangeiro. 

4 - No caso de ter sido diferida a entrega nos termos do artigo anterior, a autorização para a entrega temporária 

é tramitada como incidente do pedido de extradição, exclusivamente com vista à apreciação, pelo tribunal da 

Relação, dos critérios enunciados no n.º 1. O tribunal da Relação ouve o tribunal à ordem do qual a pessoa 

se encontra e o Ministro da Justiça. 

 

 

Artigo 37.º - Pedidos de extradição concorrentes 

1 - No caso de diversos pedidos de extradição da mesma pessoa, a decisão sobre o pedido a que deva ser 

dada preferência tem em conta: 

a) Se os pedidos respeitarem aos mesmos factos, o local onde a infracção se consumou ou onde foi praticado 

o facto principal; 

b) Se os pedidos respeitarem a factos diferentes, a gravidade da infracção, segundo a lei portuguesa, a data 

do pedido, a nacionalidade ou residência do extraditando, bem como outras circunstâncias concretas, 

designadamente a existência de um tratado ou a possibilidade de reextradição entre os Estados requerentes. 

2 - O disposto no número anterior entende-se sem prejuízo da prevalência da jurisdição internacional nos 

casos a que se reporta o n.º 2 do artigo 1.º 

3 - O disposto nos números anteriores é aplicável, com as devidas adaptações, para efeitos de manutenção 

da detenção antecipada.  
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Artigo 38.º - Detenção provisória 

1 - Em caso de urgência, e como acto prévio de um pedido formal de extradição, pode solicitar-se a detenção 

provisória da pessoa a extraditar. 

2 - A decisão sobre a detenção e a sua manutenção é tomada em conformidade com a lei portuguesa. 

3 - O pedido indica a existência do mandado de detenção ou decisão condenatória contra a pessoa reclamada, 

contém um resumo dos factos constitutivos da infracção, com indicação do momento e do lugar da sua prática, 

e refere os preceitos legais aplicáveis e os dados disponíveis acerca da identidade, nacionalidade e localização 

daquela pessoa. 

4 - Na transmissão do pedido observa-se o disposto no artigo 29.º 

5 - A detenção provisória cessa se o pedido de extradição não for recebido no prazo de 18 dias a contar da 

mesma, podendo, no entanto, prolongar-se até 40 dias se razões atendíveis, invocadas pelo Estado requerente, 

o justificarem. 

6 - A detenção pode ser substituída por outras medidas de coacção, nos termos previstos no Código de 

Processo Penal. 

7 - O disposto no n.º 5 não prejudica nova detenção e a extradição, se o pedido for ulteriormente recebido. 

8 - O pedido de detenção provisória só pode ser atendido quando não se suscitarem dúvidas sobre a 

competência da autoridade requerente e contiver os elementos referidos no n.º 3. 

 

 

Artigo 39.º - Detenção não directamente solicitada 

É lícito às autoridades de polícia criminal efectuar a detenção de indivíduos que, segundo informações oficiais, 

designadamente da INTERPOL, sejam procurados por autoridades competentes estrangeiras para efeito de 

procedimento ou de cumprimento de pena por factos que notoriamente justifiquem a extradição. 

 

 

Artigo 40.º - Extradição com consentimento do extraditando 

1 - A pessoa detida para efeito de extradição pode declarar que consente na sua entrega ao Estado requerente 

ou à entidade judiciária internacional e que renuncia ao processo de extradição regulado nos artigos 51.º a 

62.º, depois de advertida de que tem direito a este processo. 

2 - A declaração é assinada pelo extraditando e pelo seu defensor ou advogado constituído. 

3 - O juiz verifica se estão preenchidas as condições para que a extradição possa ser concedida, ouve o 

declarante para se certificar se a declaração resulta da sua livre determinação e, em caso afirmativo, homologa-

a, ordenando a sua entrega ao Estado requerente, de tudo se lavrando auto. 

4 - A declaração, homologada nos termos do número anterior, é irrevogável. 

5 - O acto judicial de homologação equivale, para todos os efeitos, à decisão final do processo de extradição. 

6 - Salvo tratado, convenção ou acordo que dispense a apresentação do pedido de extradição, o acto de 

homologação tem lugar após a decisão do Ministro da Justiça favorável ao seguimento do pedido, caso em 

que o processo prossegue para efeitos daquela homologação judicial. 

 

 

Artigo 41.º - Medidas de coacção não detentivas 

Na pendência do processo e até ao trânsito em julgado da decisão final, é correspondentemente aplicável o 

disposto no n.º 6 do artigo 38.º 
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Artigo 42.º - Fuga do extraditado 

O extraditado que, depois de entregue ao Estado requerente ou à entidade judiciária internacional, se evadir 

antes de extinto o procedimento penal ou de cumprida a pena e voltar ou for encontrado em Portugal será de 

novo detido e entregue ao mesmo Estado ou entidade, mediante mandado de detenção emanado da autoridade 

estrangeira competente, salvo no caso de ter havido violação das condições em que a extradição foi concedida. 

 

 

Artigo 43.º - Trânsito 

1 - Pode ser facultado o trânsito, pelo território ou pelo espaço aéreo nacional, de uma pessoa extraditada de 

um Estado estrangeiro para outro, desde que não se oponham motivos de ordem pública e se trate de infracção 

justificativa de extradição, segundo a lei portuguesa. 

2 - Se a pessoa extraditada tiver a nacionalidade portuguesa, o trânsito só será concedido nas situações em 

que o seria a extradição. 

3 - O trânsito é autorizado mediante pedido do Estado que nele estiver interessado. 

4 - Se for utilizado transporte aéreo e não estiver prevista uma aterragem em território nacional, é suficiente 

uma comunicação do Estado interessado na extradição. 

5 - Em caso de aterragem imprevista, observa-se o disposto no n.º 3. 

6 - É mantida a detenção do extraditado em trânsito enquanto permanecer em território português. 

7 - O pedido identifica devidamente o extraditado em trânsito, contém, com as necessárias adaptações, os 

elementos referidos no n.º 3 do artigo 38.º e é dirigido ao Ministro da Justiça pelas vias previstas no presente 

diploma. 

8 - A decisão sobre o pedido deve ser tomada no mais curto prazo e comunicada de imediato ao Estado 

requerente pela mesma via por que o pedido tenha sido feito. 

9 - As condições em que o trânsito se processará e a autoridade que nele superintenderá devem constar da 

decisão que o autorize. 

 

 

SECÇÃO II - Processo de extradição 
Artigo 44.º - Conteúdo e instrução do pedido de extradição 

1 - Além dos elementos referidos no artigo 23.º, o pedido de extradição deve incluir: 

a) Demonstração de que, no caso concreto, a pessoa a extraditar está sujeita à jurisdição penal do Estado 

requerente; 

b) Prova, no caso de infracção cometida em terceiro Estado, de que este não reclama o extraditando por causa 

dessa infracção; 

c) Garantia formal de que a pessoa reclamada não será extraditada para terceiro Estado, nem detida para 

procedimento penal, para cumprimento de pena ou para outro fim, por factos diversos dos que fundamentarem 

o pedido e lhe sejam anteriores ou contemporâneos. 

2 - Ao pedido de extradição devem ser juntos os elementos seguintes: 

a) Mandado de detenção da pessoa reclamada, emitido pela autoridade competente; 

b) Certidão ou cópia autenticada da decisão que ordenou a expedição do mandado de detenção, no caso de 

extradição para procedimento penal; 

c) Certidão ou cópia autenticada da decisão condenatória, no caso de extradição para cumprimento da pena, 

bem como documento comprovativo da pena a cumprir, se esta não corresponder à duração da pena imposta 

na decisão condenatória; 

d) Cópia dos textos legais relativos à prescrição do procedimento penal ou da pena, conforme o caso; 
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e) Declaração da autoridade competente relativa a motivos de suspensão ou interrupção do prazo da 

prescrição, segundo a lei do Estado requerente, se for caso disso; 

f) Cópia dos textos legais relativos à possibilidade de recurso da decisão ou de efectivação do novo 

julgamento, no caso de condenação em processo cuja audiência de julgamento tenha decorrido na ausência 

da pessoa reclamada. 

 

 

Artigo 45.º - Elementos complementares 

1 - Quando o pedido estiver incompleto ou não vier acompanhado de elementos suficientes para sobre ele se 

decidir, observa-se o disposto no n.º 3 do artigo 23.º, fixando-se prazo para o seu envio, o qual poderá ser 

prorrogado mediante razões atendíveis invocadas pelo Estado requerente. 

2 - A falta dos elementos solicitados nos termos do número anterior poderá determinar o arquivamento do 

processo no fim do prazo fixado, sem embargo de poder prosseguir quando esses elementos forem 

apresentados. 

3 - Se o pedido se referir a pessoa que já se encontre detida para fins de extradição, o arquivamento previsto 

no número anterior determina a imediata restituição à liberdade, sendo correspondentemente aplicável o 

disposto no n.º 7 do artigo 38.º 

 

 

Artigo 46.º - Natureza do processo de extradição 

1 - O processo de extradição tem carácter urgente e compreende a fase administrativa e a fase judicial. 

2 - A fase administrativa é destinada à apreciação do pedido de extradição pelo Ministro da Justiça para o 

efeito de decidir, tendo, nomeadamente, em conta as garantias a que haja lugar, se ele pode ter seguimento 

ou se deve ser liminarmente indeferido por razões de ordem política ou de oportunidade ou conveniência. 

3 - A fase judicial é da exclusiva competência do tribunal da Relação e destina-se a decidir, com audiência do 

interessado, sobre a concessão da extradição por procedência das suas condições de forma e de fundo, não 

sendo admitida prova alguma sobre os factos imputados ao extraditando. 

 

 

Artigo 47.º - Representação do Estado requerente no processo de extradição 

1 - O Estado estrangeiro que o solicite a Portugal pode ser admitido a participar na fase judicial do processo 

de extradição, através de representante designado para o efeito. 

2 - Se não acompanhar o pedido de extradição, o pedido de participação é dirigido ao tribunal da Relação 

através da Autoridade Central. 

3 - O pedido de participação é submetido a decisão do Ministro da Justiça sobre a sua admissibilidade, 

precedendo informação da Procuradoria-Geral da República, podendo ser indeferido se não estiver garantida 

a reciprocidade. 

4 - A participação a que se refere o n.º 1 tem em vista possibilitar ao Estado requerente o contacto directo com 

o processo, com observância das regras relativas ao segredo de justiça, bem como fornecer ao tribunal os 

elementos que este entenda solicitar. 

 

 

Artigo 48.º - Processo administrativo 

1 - Logo que receba o pedido de extradição, e verificada a sua regularidade formal, a Procuradoria-Geral da 

República, quando o considere devidamente instruído, elabora informação no prazo máximo de 20 dias e 

submete-o à apreciação do Ministro da Justiça. 
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2 - Nos 10 dias subsequentes, o Ministro da Justiça decide do pedido. 

3 - Em caso de indeferimento do pedido, o processo é arquivado, procedendo-se à comunicação a que se 

refere o n.º 3 do artigo 24.º 

4 - A Procuradoria-Geral da República adopta as medidas necessárias para a vigilância da pessoa reclamada. 

 

 

Artigo 49.º - Processo judicial, competência e recurso 

1 - É competente para o processo judicial de extradição o tribunal da Relação em cujo distrito judicial residir 

ou se encontrar a pessoa reclamada ao tempo do pedido. 

2 - O julgamento é da competência da secção criminal. 

3 - Só cabe recurso da decisão final, competindo o seu julgamento à secção criminal do Supremo Tribunal 

de Justiça. 

4 - Tem efeito suspensivo o recurso da decisão que conceder a extradição. 

 

 

Artigo 50.º - Início do processo judicial 

1 - O pedido de extradição que deva prosseguir é remetido, conjuntamente com os elementos que o instruírem 

e respectiva decisão, ao Ministério Público no tribunal da Relação competente. 

2 - Dentro das quarenta e oito horas subsequentes, o Ministério Público promove o cumprimento do pedido. 

 

 

Artigo 51.º - Despacho liminar e detenção do extraditando 

1 - Efectuada a distribuição, o processo é imediatamente concluso ao juiz relator para, no prazo de 10 dias, 

proferir despacho liminar sobre a suficiência dos elementos que instruírem o pedido e a viabilidade deste. 

2 - Se entender que o processo deve ser logo arquivado, o relator faz submeter os autos, com o seu parecer 

escrito, a visto de cada um dos juízes-adjuntos por cinco dias, a fim de se decidir na primeira sessão. 

3 - Quando o processo deva prosseguir, é ordenada a entrega, ao Ministério Público, do mandado de detenção 

do extraditando, a fim de providenciar pela sua execução. 

4 - No caso de serem necessárias informações complementares, é ordenada apenas a vigilância do 

extraditando pelas autoridades competentes, podendo, porém, efectuar-se desde logo a sua detenção se se 

mostrar necessária e houver sérios indícios de que o pedido de extradição deverá proceder. 

 

 

Artigo 52.º - Prazo de detenção 

1 - A detenção do extraditando deve cessar e ser substituída por outra medida de coacção processual se a 

decisão final do tribunal da Relação não for proferida dentro dos 65 dias posteriores à data em que foi 

efectivada. 

2 - Se não for admissível medida de coacção não detentiva, o prazo referido no número anterior é prorrogado 

até ao limite máximo de 25 dias, dentro do qual deve ser obrigatoriamente proferida a decisão da Relação. 

3 - Sem prejuízo do disposto no artigo 40.º, a detenção subsiste no caso de recurso do acórdão da Relação 

que conceder a extradição, mas não pode manter-se, sem decisão do recurso, por mais de 80 dias, contados 

da data da interposição deste. 

4 - Se tiver havido recurso para o Tribunal Constitucional, a detenção não pode prolongar-se por mais de três 

meses contados da data da interposição daquele. 
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Artigo 53.º - Apresentação do detido 

1 - A autoridade que efectuar a detenção do extraditando comunica-a de imediato, pela via mais expedita e 

que permita o registo por escrito, ao Ministério Público junto do tribunal da Relação competente. 

2 - O extraditando é apresentado ao Ministério Público, juntamente com as coisas que lhe forem apreendidas, 

para audição pessoal no prazo máximo de quarenta e oito horas após a detenção. 

3 - O juiz relator procede à audição, nomeando previamente defensor ao extraditando, se não tiver advogado 

constituído. 

4 - A notificação do extraditando para este acto deve ser pessoal e com advertência de que poderá fazer-se 

acompanhar de advogado constituído e de intérprete. 

5 - Sempre que a detenção não possa, por qualquer motivo, ser apreciada pelo tribunal da Relação, o detido 

é apresentado ao Ministério Público junto do tribunal de 1.ª instância da sede do tribunal da Relação 

competente. 

6 - No caso previsto no número anterior, a audição tem lugar, exclusivamente, para efeitos de validação e 

manutenção da detenção pelo juiz do tribunal de 1.ª instância, devendo o Ministério Público tomar as 

providências adequadas à apresentação do extraditando no primeiro dia útil subsequente. 

 

 

Artigo 54.º - Audição do extraditando 

1 - Na presença do Ministério Público e do defensor ou do advogado do extraditando, e com intervenção do 

intérprete, quando necessário, o juiz relator procede à identificação do detido, elucidando-o depois sobre o 

direito de se opor à extradição ou de consentir nela e nos termos em que o pode fazer, bem como sobre a 

faculdade de renunciar ao benefício da regra da especialidade nos termos do direito convencional aplicável 

ao caso. 

2 - No caso de o extraditando declarar que consente na sua entrega ao Estado requerente, é 

correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 2 a 5 do artigo 40.º Se se opuser à extradição, o juiz 

aprecia os fundamentos da oposição se ele os quiser expor, tudo exarando em auto. 

3 - Existindo no caso a faculdade de renúncia ao benefício da regra da especialidade referida no n.º 1, é 

exarado em auto o teor da informação prestada sobre aquela regra da especialidade, bem como a declaração 

do extraditando, sendo correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 2 a 5 do artigo 40.º 

4 - É igualmente exarada em auto a informação a que se refere o número anterior sempre que, nos termos do 

direito convencional aplicável, a renúncia ao benefício da especialidade possa ainda ser prestada perante a 

autoridade judiciária requerente, após a entrega da pessoa extraditada. 

5 - O Ministério Público e o defensor ou advogado do extraditando podem sugerir perguntas ao detido, que 

o juiz relator formulará se as considerar pertinentes. 

6 - O disposto nos n.os 3 e 4 é igualmente aplicável à reextradição. 

 

 

Artigo 55.º - Oposição do extraditando 

1 - Após a audição do extraditando, o processo é facultado ao seu defensor ou advogado constituído para, em 

oito dias, deduzir por escrito oposição fundamentada ao pedido de extradição e indicar meios de prova 

admitidos pela lei portuguesa, sendo, porém, o número de testemunhas limitado a 10. 

2 - A oposição só pode fundamentar-se em não ser o detido a pessoa reclamada ou em não se verificarem os 

pressupostos da extradição. 

3 - Apresentada a oposição ou findo o prazo em que o devia ser, o processo segue com vista por cinco dias 

ao Ministério Público para requerer o que tiver por conveniente, com o limite referido no número anterior 

quanto à indicação de testemunhas. 
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4 - Havendo coisas apreendidas, tanto o extraditando como o Ministério Público podem pronunciar-se sobre 

o seu destino. 

5 - Os meios de prova oferecidos podem ser substituídos até ao dia anterior àquele em que devam produzir-

se, desde que a substituição não envolva adiamento. 

 

 

Artigo 56.º - Produção da prova 

1 - As diligências que tiverem sido requeridas e as que o juiz relator entender necessárias, designadamente 

para decidir sobre o destino de coisas apreendidas, devem ser efectivadas no prazo máximo de 15 dias, com 

a presença do extraditando, do defensor ou advogado constituído e do intérprete, se necessário, bem como 

do Ministério Público. 

2 - Terminada a produção da prova, o Ministério Público, o defensor ou o advogado do extraditando têm, 

sucessivamente, vista do processo por cinco dias, para alegações. 

 

 

Artigo 57.º - Decisão final 

1 - Se o extraditando não tiver apresentado oposição escrita, ou depois de produzidas as alegações nos termos 

do n.º 2 do artigo anterior, o juiz relator procede, em 10 dias, ao exame do processo e manda dar vista a cada 

um dos dois juízes-adjuntos por 5 dias. 

2 - Após o último visto, o processo é apresentado na sessão imediata, independentemente de inscrição em 

tabela e com preferência sobre os outros, para decisão final, sendo o acórdão elaborado nos termos da lei de 

processo penal. 

 

 

Artigo 58.º - Interposição e instrução do recurso 

1 - O Ministério Público e o extraditando podem recorrer da decisão final no prazo de 10 dias. 

2 - A petição de recurso inclui as alegações do recorrente, sendo o recurso julgado deserto se as não contiver. 

3 - A parte contrária pode responder no prazo de 10 dias. 

4 - O processo é remetido ao Supremo Tribunal de Justiça logo que junta a última alegação ou findo o prazo 

referido no número anterior. 

 

 

Artigo 59.º - Vista do processo e julgamento 

1 - Feita a distribuição na secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça, o processo é feito concluso ao 

juiz relator, por 10 dias, para elaborar o projecto de acórdão, e em seguida é remetido, juntamente com este, 

a visto simultâneo dos restantes juízes da secção, por 8 dias. 

2 - O processo é submetido a julgamento na primeira sessão após o último visto, independentemente de 

inscrição em tabela e com preferência sobre os outros e baixa no prazo de três dias após o trânsito. 

 

 

Artigo 60.º - Entrega do extraditado 

1 - É título necessário e suficiente para a entrega do extraditado certidão da decisão, transitada em julgado, 

que ordenar a extradição. 

2 - Após o trânsito em julgado da decisão, o Ministério Público procede à respectiva comunicação aos 

serviços competentes do Ministério da Justiça para os efeitos do artigo 27.º, disso dando conhecimento à 

Procuradoria-Geral da República. A data da entrega é estabelecida até ao limite de 20 dias a contar do trânsito.  
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Artigo 61.º - Prazo para remoção do extraditado 

1 - O extraditado deve ser removido do território português na data que for acordada nos termos do artigo 60.º 

2 - Se ninguém aparecer a receber o extraditado na data referida no número anterior, será o mesmo restituído 

à liberdade decorridos 20 dias sobre aquela data. 

3 - O prazo referido no número anterior é prorrogável na medida exigida pelo caso concreto, até ao limite 

máximo de 20 dias, quando razões de força maior, designadamente doença verificada nos termos do n.º 3 do 

artigo 35.º, impedirem a remoção dentro desse prazo. 

4 - Pode deixar de ser atendido novo pedido de extradição da pessoa que tenha deixado de ser removida no 

prazo referido no n.º 2 ou, havendo prorrogação, decorrido o prazo desta. 

5 - Após a entrega da pessoa são efectuadas as necessárias comunicações ao tribunal e à Procuradoria-Geral 

da República. 

 

 

SECÇÃO III - Regras especiais do processo em caso de detenção antecipada 
Artigo 62.º - Competência e forma da detenção provisória 

1 - A detenção provisória é ordenada pelo juiz relator a que se refere o artigo 51.º, quando se certificar da 

autenticidade, da regularidade e da admissibilidade do pedido, sendo, para o efeito, entregue mandado ao 

Ministério Público. 

2 - A entidade que proceder à detenção apresenta o detido ao Ministério Público junto do tribunal da Relação 

competente para audição judicial e decisão de validação e manutenção, no prazo máximo de quarenta e oito 

horas após a detenção. 

3 - A detenção é imediatamente comunicada à Procuradoria-Geral da República, sendo emitido mandado de 

libertação quando deva cessar nos termos do n.º 5 do artigo 38.º 

4 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 5 e 6 do artigo 53.º 

 

 

Artigo 63.º - Prazos 

1 - Recebido o pedido de extradição de pessoa detida, o processo regulado no artigo 48.º é ultimado no prazo 

máximo de 15 dias. 

2 - No caso de a decisão do Ministro da Justiça ser favorável ao prosseguimento, o pedido é imediatamente 

remetido, por intermédio do Procurador-Geral da República, ao Ministério Público para promover 

imediatamente o seu cumprimento. 

3 - A detenção do extraditando deve cessar e ser substituída por outra medida de coacção processual se a 

apresentação do pedido em juízo não ocorrer dentro dos 60 dias posteriores à data em que foi efectivada. 

4 - A distribuição do processo na Relação é imediata, são reduzidos a três dias os prazos dos n.os 1 e 2 do 

artigo 51.º e o prazo referido no n.º 1 do artigo 52.º conta-se a partir da data da apresentação do pedido em 

juízo. 

5 - A decisão do Ministro da Justiça que indefere o pedido é imediatamente comunicada nos termos do n.º 2 

do presente artigo, para os efeitos de libertação do detido. 

 

 

Artigo 64.º - Competência e forma da detenção não directamente solicitada 

1 - A autoridade que efectuar uma detenção nos termos do artigo 39.º apresenta o detido ao Ministério Público 

junto do tribunal da Relação em cuja área a detenção foi efectuada, para aí promover a audição judicial daquele, 

nos termos do n.º 2 do artigo 62.º 
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2 - No caso de ser confirmada, a detenção é comunicada imediatamente à Procuradoria-Geral da República e, 

pela via mais rápida, à autoridade estrangeira a quem ela interessar, para que informe, urgentemente e pela 

mesma via, se irá ser formulado o pedido de extradição, solicitando-se-lhe ainda a observância dos prazos 

previstos no n.º 5 do artigo 38.º 

3 - O detido será posto em liberdade 18 dias após a data da detenção se, entretanto, não chegar a informação 

referida no número anterior, ou 40 dias após a data da detenção se, tendo havido informação positiva, o pedido 

de extradição não for recebido nesse prazo. 

4 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 5 e 6 do artigo 53.º e no artigo 63.º 

 

 

Artigo 65.º - Medidas de coacção não detentivas e competência 

As medidas de coacção não detentivas, quando admitidas nos casos previstos nos artigos 38.º e 64.º, são da 

competência do tribunal da Relação. 

 

 

SECÇÃO IV - Reentrega do extraditado 
Artigo 66.º - Detenção posterior à fuga do extraditado 

1 - O mandado de detenção a que se refere o artigo 42.º é recebido pela Autoridade Central, através das vias 

referidas neste diploma, e deve conter ou ser acompanhado dos elementos necessários para se saber que se 

trata de pessoa anteriormente extraditada por Portugal, que se evadiu antes de extinto o procedimento penal 

ou a pena. 

2 - O mandado de detenção é remetido ao Ministério Público junto do tribunal da Relação onde correu o 

processo de extradição para, neste mesmo processo, requerer o seu cumprimento. 

 

 

Artigo 67.º - Execução do pedido 

1 - Requerido o cumprimento do mandado de detenção, o juiz relator ordena a respectiva execução depois de 

verificar a sua regularidade e que se refere à pessoa já extraditada. 

2 - Nos oito dias posteriores à detenção, o extraditado pode deduzir oposição escrita à sua reentrega ao Estado 

requerente, com fundamento em que este violou as condições em que a extradição foi concedida, oferecendo 

logo as provas mas limitando a cinco o número de testemunhas. 

3 - Deduzida a oposição, seguem-se, na parte aplicável, os termos dos n.os 3 e 5 do artigo 55.º e dos artigos 

56.º e 57.º 

4 - O recurso da decisão final é interposto, instruído e julgado nos termos prescritos nos artigos 58.º e 59.º 

 

 

Artigo 68.º - Reentrega do extraditado 

1 - O Ministério Público promove a reentrega do extraditado nos termos aplicáveis do artigo 60.º quando não 

tiver sido deduzida oposição ou decidida a sua improcedência. 

2 - A certidão a que se refere o artigo 60.º é substituída pelo mandado de detenção devidamente cumprido. 

 

 

CAPÍTULO II - Extradição activa 
Artigo 69.º - Competência e processo 

1 - Compete ao Ministro da Justiça formular o pedido de extradição de pessoa contra a qual exista processo 

pendente em tribunal português, ao Estado estrangeiro em cujo território ela se encontra. 
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2 - O pedido, depois de devidamente instruído, deve ser transmitido pelas vias previstas neste diploma. 

3 - Compete à Procuradoria-Geral da República organizar o processo, com base em requerimento do 

Ministério Público junto do tribunal respectivo. 

4 - O Ministro da Justiça pode solicitar ao Estado estrangeiro ao qual tenha apresentado um pedido de 

extradição a participação do Estado Português no processo de extradição, através de representante designado 

para o efeito. 

 

 

Artigo 70.º - Reextradição 

À reextradição pedida por Portugal é correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 34.º 

 

 

Artigo 71.º - Difusão internacional do pedido de detenção provisória 

1 - O mandado judicial de detenção provisória com vista à extradição é remetido à Procuradoria-Geral da 

República pelo Ministério Público junto do tribunal competente. 

2 - A Procuradoria-Geral da República remete o mandado ao Gabinete Nacional da INTERPOL, dando disso 

conhecimento ao tribunal. 

 

 

Artigo 72.º - Comunicação 

Concedida a extradição, a Procuradoria-Geral da República comunica o facto à autoridade judiciária que a 

pediu. 

 

 

CAPÍTULO III - Disposição final 
Artigo 73.º - Gratuitidade e férias 

1 - Os processos de extradição são gratuitos, sem prejuízo do disposto nas alíneas b) a d) do n.º 2 e no n.º 4 

do artigo 26.º 

2 - Os processos de extradição têm natureza urgente e correm mesmo em férias. 

 

 

CAPÍTULO IV - Regras especiais relativas ao processo simplificado de extradição 
Artigo 74.º - Âmbito e finalidades 

As disposições do presente capítulo regulamentam o processo de extradição, nos casos em que a pessoa 

reclamada dá o seu consentimento a esta, em conformidade com o previsto na Convenção Relativa ao 

Processo Simplificado de Extradição entre os Estados Membros da União Europeia, de 10 de Março de 1995. 

 

 

Artigo 75.º - Autoridade competente e prazos 

1 - A declaração de consentimento na extradição é comunicada directamente pelo juiz competente à autoridade 

requerente que solicitou a detenção provisória, no prazo máximo de 10 dias após a detenção. 

2 - No caso de o extraditando declarar que consente na sua entrega ao Estado requerente, o juiz informa-o do 

sentido da renúncia à regra da especialidade, nos casos em que esta for admissível, e dos efeitos do 

consentimento na reextradição, bem como do momento e dos termos em que o pode fazer, tudo se exarando 

no auto. 
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3 - O juiz profere decisão homologatória do consentimento e procede à respectiva comunicação no prazo 

máximo de 20 dias após a data em que foi prestado o consentimento referido no n.º 1. 

4 - Se o considerar necessário, o juiz solicita à autoridade requerente informações complementares, ouvindo 

novamente a pessoa detida após a obtenção dessas informações, antes de proferir decisão. 

5 - Os prazos previstos nos n.os 1 e 3 contam-se a partir do momento da prestação do consentimento, se este 

for dado após o decurso do prazo referido no n.º 1. 

6 - Sem prejuízo do estabelecido no número anterior, quando tiver sido recebido um pedido de extradição, o 

consentimento é prestado de acordo com o disposto no artigo 54.º 

7 - É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 40.º 

8 - O disposto nos números anteriores, no que se refere aos prazos e às comunicações, é aplicável aos casos 

em que Portugal seja o Estado requerente. 

 

 

CAPÍTULO V - Aplicação interna da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen 
Artigo 76.º - Objecto 

O presente capítulo destina-se a regulamentar as disposições da Convenção de Aplicação do Acordo de 

Schengen relevantes em matéria de extradição, nas relações de Portugal com os outros Estados que também 

apliquem a Convenção. 

 

 

Artigo 77.º - Extradição passiva 

1 - A entidade policial que proceder à detenção com base nas indicações introduzidas no Sistema de 

Informação de Schengen (SIS) apresenta a pessoa detida ao Ministério Público junto do tribunal da Relação 

competente, nos termos do artigo 53.º 

2 - A apresentação da pessoa detida é acompanhada dos elementos disponíveis que lhe digam respeito, 

referidos no n.º 2 do artigo 95.º da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen, nomeadamente: a 

indicação da autoridade donde provém o pedido de detenção; a existência de mandado de detenção ou acto 

de carácter análogo, ou de sentença condenatória; a natureza e qualificação legal da infracção; a descrição das 

circunstâncias em que a infracção foi cometida, e as consequências jurídicas da infracção. 

3 - A decisão judicial que aprecie a validade da detenção e a decisão homologatória do consentimento de 

extradição são comunicadas imediatamente à Procuradoria-Geral da República e ao Gabinete Nacional 

SIRENE. 

4 - Não havendo declaração da pessoa reclamada de que consente na extradição, a situação é igualmente 

comunicada à Procuradoria-Geral da República, com vista à formalização do pedido de extradição por parte 

da autoridade requerente. 

 

 

Artigo 78.º - Extradição activa 

1 - Para os efeitos do disposto no artigo 95.º da Convenção, a autoridade judiciária providencia junto do 

Gabinete Nacional SIRENE pela imediata inserção dos dados relativos à pessoa procurada no Sistema de 

Informação de Schengen (SIS). 

2 - A comunicação de um Estado parte da Convenção de que a pessoa reclamada foi localizada e detida no 

seu território é de imediato transmitida pelo Gabinete Nacional SIRENE ao tribunal que emitiu o mandado e à 

Procuradoria-Geral da República, com vista à formalização do pedido de extradição. 
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TÍTULO III - Transmissão de processos penais 
CAPÍTULO I - Delegação do procedimento penal nas autoridades judiciárias portuguesas 
Artigo 79.º - Princípio 

A pedido de um Estado estrangeiro, pode ser instaurado, ou continuar em Portugal, procedimento penal por 

um facto praticado fora do território português nas condições e com os efeitos referidos nos artigos seguintes. 

 

 

Artigo 80.º - Condições especiais 

1 - Para que possa ser instaurado, ou continuar em Portugal, procedimento penal por facto praticado fora do 

território português é necessária a verificação das seguintes condições, para além das condições gerais 

previstas neste diploma: 

a) O recurso à extradição esteja excluído; 

b) O Estado estrangeiro dê garantias de que não procederá penalmente, pelo mesmo facto, contra o suspeito 

ou arguido, no caso de o mesmo vir a ser definitivamente julgado por sentença de um tribunal português; 

c) O procedimento penal tenha por objecto um facto que constitua crime segundo a lei do Estado estrangeiro 

e segundo a lei portuguesa; 

d) A pena ou a medida de segurança privativas da liberdade correspondentes ao facto sejam de duração 

máxima não inferior a um ano ou, tratando-se de uma pena pecuniária, o seu montante máximo não seja 

inferior a quantia equivalente a 30 unidades de conta processual; 

e) O suspeito ou o arguido tenham nacionalidade portuguesa ou, tratando-se de estrangeiros ou apátridas, 

tenham a sua residência habitual em território português; 

f) A aceitação do pedido se justifique pelo interesse da boa administração da justiça ou pela melhor reinserção 

social do suspeito ou do arguido, no caso de virem a ser condenados. 

2 - Pode ainda aceitar-se a instauração ou a continuação de procedimento penal em Portugal, verificadas as 

condições do número anterior: 

a) Quando o suspeito ou arguido se encontrarem processados penalmente em Portugal por outro facto a que 

corresponda pena ou medida de segurança de gravidade igual ou superior às referidas na alínea d) do número 

anterior e seja garantida a sua presença em juízo; 

b) Quando seja negada a extradição do suspeito ou arguido estrangeiro ou apátrida que residam habitualmente 

em Portugal; 

c) Se o Estado requerente considerar que a presença do suspeito ou do arguido não pode ser assegurada 

perante os seus tribunais, podendo sê-lo em Portugal; 

d) Se o Estado estrangeiro considerar que não existem condições para executar uma eventual condenação, 

mesmo recorrendo à extradição, e que tais condições se verificam em Portugal. 

3 - As disposições dos números anteriores não se aplicam se a reacção criminal que motiva o pedido relevar 

da competência dos tribunais portugueses por virtude de outra disposição relativa à aplicação da lei penal 

portuguesa no espaço. 

4 - A condição referida na alínea e) do n.º 1 pode ser dispensada nas situações previstas no n.º 4 do artigo 

32.º, quando as circunstâncias do caso o aconselharem, designadamente para evitar que o julgamento não 

pudesse efectivar-se quer em Portugal quer no estrangeiro. 
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Artigo 81.º - Direito aplicável 

Ao facto que é objecto do procedimento penal instaurado ou continuado em Portugal, nas condições referidas 

no artigo anterior, é aplicada a reacção criminal prevista na lei portuguesa, excepto se a lei do Estado 

estrangeiro que formula o pedido for mais favorável. 

 

 

Artigo 82.º - Efeitos da aceitação do pedido relativamente ao Estado que o formula 

1 - A aceitação, por Portugal, do pedido formulado pelo Estado estrangeiro implica a renúncia, por este, ao 

procedimento relativo ao facto. 

2 - Instaurado, ou continuado, em Portugal, procedimento penal pelo facto, o Estado estrangeiro recupera o 

direito de proceder penalmente pelo mesmo facto, após a devida comunicação, logo que Portugal certifique 

que o arguido se ausentou do território nacional. 

 

 

Artigo 83.º - Tramitação do pedido 

1 - O pedido formulado pelo Estado estrangeiro é acompanhado do original ou cópia autenticada do processo 

a transmitir, caso exista, e é submetido pelo Procurador-Geral da República a apreciação do Ministro da 

Justiça. 

2 - Se o Ministro da Justiça decidir que o pedido é admissível, o expediente é remetido ao tribunal competente, 

que ordena imediatamente notificação para comparência do suspeito ou do arguido, bem como a do advogado 

constituído, se o houver. 

3 - Se o suspeito ou o arguido não comparecerem, o tribunal verifica se a notificação foi feita pela forma legal 

e nomeia defensor oficioso, na falta de advogado constituído ou se este também não aparecer, de tudo se 

lavrando auto. 

4 - O juiz, oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público, do suspeito, do arguido ou do seu defensor, 

pode ordenar a repetição da notificação a que se refere o n.º 2. 

5 - O suspeito, o arguido ou seu defensor são convidados a exporem as suas razões contra ou a favor da 

aceitação do pedido, de igual faculdade gozando o Ministério Público. 

6 - Se necessário, o juiz procede ou manda proceder às diligências de prova que repute indispensáveis, por 

sua iniciativa ou a requerimento do Ministério Público, do suspeito, do arguido ou do seu defensor, fixando, 

para o efeito, um prazo não superior a 30 dias. 

7 - Efectuadas as diligências ou esgotado o prazo a que se refere o número anterior, o Ministério Público e o 

suspeito ou arguido podem pronunciar-se no prazo de 10 dias, alegando o que tiverem por conveniente. 

8 - O juiz decide sobre o pedido no prazo de oito dias, cabendo recurso da decisão nos termos gerais. 

9 - Na pendência do pedido, o juiz sujeita o arguido à prestação de termo de identidade e residência, sem 

prejuízo da possibilidade de adopção de outras medidas de coacção e garantia patrimonial previstas no 

Código de Processo Penal. 

 

 

Artigo 84.º - Efeitos da decisão sobre o pedido 

Em caso de aceitação do pedido, o juiz, conforme os casos: 

a) Ordena a remessa dos autos à autoridade judiciária competente para instauração ou continuação do 

procedimento penal; 

b) Pratica os actos necessários à continuação do processo, se este relevar da sua competência. 
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Artigo 85.º - Convalidação dos actos praticados no estrangeiro 

A decisão judicial que ordena a continuação do processo penal deve declarar a convalidação dos actos 

praticados no processo transmitido, como se tivessem sido praticados perante as autoridades judiciárias 

portuguesas, salvo se se tratar de actos inadmissíveis face à legislação processual penal portuguesa, que 

especificará. 

 

 

Artigo 86.º - Revogação da decisão 

1 - A autoridade judiciária pode revogar a decisão, a requerimento do Ministério Público, do suspeito, do 

arguido ou do defensor, quando, na pendência do processo: 

a) Houver conhecimento superveniente de qualquer uma das causas de inadmissibilidade da cooperação 

previstas neste diploma; 

b) Não possa assegurar-se a comparência do arguido em julgamento ou para execução da sentença que 

imponha reacção criminal privativa da liberdade nos casos em que o arguido se ausentou do território 

nacional, previstos no n.º 2 do artigo 82.º 

2 - Da decisão há recurso. 

3 - O trânsito da decisão põe termo à jurisdição da autoridade judiciária portuguesa e implica a remessa do 

processo ao Estado estrangeiro que formulou o pedido. 

 

 

Artigo 87.º - Comunicações 

1 - São comunicadas à Autoridade Central, para notificação ao Estado estrangeiro que formulou o pedido: 

a) A decisão sobre a admissibilidade deste; 

b) A decisão que revoga a anterior; 

c) A sentença proferida no processo; 

d) Qualquer outra decisão que lhe ponha termo. 

2 - A notificação é acompanhada de certidão ou cópia autenticada das decisões referidas no número anterior. 

 

 

Artigo 88.º - Competência territorial 

Salvo no caso de se encontrar já definida a competência territorial, aplica-se aos actos de cooperação 

internacional previstos no presente capítulo o disposto no artigo 22.º do Código de Processo Penal. 

 

 

CAPÍTULO II - Delegação num Estado estrangeiro da instauração ou continuação de procedimento 

penal 
Artigo 89.º - Princípio 

A instauração de procedimento penal ou a continuação de procedimento instaurado em Portugal por facto que 

constitua crime segundo o direito português podem ser delegadas num Estado estrangeiro que as aceite, nas 

condições referidas nos artigos seguintes. 

 

 

Artigo 90.º - Condições especiais 

1 - A delegação da instauração de procedimento penal ou a sua continuação num Estado estrangeiro 

dependem da verificação das condições gerais previstas no presente diploma e ainda das seguintes condições 

especiais: 
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a) Que o facto integre crime segundo a legislação portuguesa e segundo a legislação daquele Estado; 

b) Que a reacção criminal privativa da liberdade seja de duração máxima não inferior a um ano ou, tratando-

se de pena pecuniária, o seu montante máximo não seja inferior a quantia equivalente a 30 unidades de conta 

processual; 

c) Que o suspeito ou o arguido tenham a nacionalidade do Estado estrangeiro ou, sendo nacionais de um 

terceiro Estado ou apátridas, ali tenham a residência habitual; 

d) Quando a delegação se justificar pelo interesse da boa administração da justiça ou pela melhor reinserção 

social em caso de condenação. 

2 - Verificadas as condições a que se refere o número anterior, pode ainda ter lugar a delegação: 

a) Quando o suspeito ou o arguido estiverem a cumprir sentença no Estado estrangeiro por crime mais grave 

do que o cometido em Portugal; 

b) Quando, em conformidade com a lei do Estado estrangeiro, não possa ser obtida a extradição do suspeito 

ou do arguido ou, quando solicitada, ela for negada e estes tenham residência habitual nesse Estado; 

c) Quando o suspeito ou o arguido forem extraditados para o Estado estrangeiro por outros factos e seja 

previsível que a delegação do processo criminal permite assegurar melhor reinserção social. 

3 - A delegação pode ainda efectuar-se, independentemente da nacionalidade do agente, quando Portugal 

considerar que a presença do arguido em audiência de julgamento não pode ser assegurada, podendo todavia 

sê-lo no Estado estrangeiro. 

4 - Excepcionalmente, a delegação pode efectuar-se independentemente do requisito da residência habitual, 

quando as circunstâncias do caso o aconselharem, designadamente para evitar que o julgamento não pudesse 

efectivar-se quer em Portugal quer no estrangeiro. 

 

 

Artigo 91.º - Processo de delegação 

1 - O tribunal competente para conhecer do facto aprecia a necessidade da delegação, a requerimento do 

Ministério Público, do suspeito ou do arguido, com audiência contraditória, na qual se expõem as razões para 

solicitar ou denegar esta forma de cooperação internacional. 

2 - O Ministério Público bem como o suspeito ou o arguido podem responder ao requerimento a que se refere 

o n.º 1 no prazo de 10 dias, quando não sejam os requerentes. 

3 - Após a resposta ou decorrido o prazo para a mesma, o juiz decide, no prazo de oito dias, da procedência 

ou improcedência do pedido. 

4 - Se o suspeito ou o arguido estiverem no estrangeiro, podem, por si ou pelo seu representante legal ou 

advogado, pedir a delegação do procedimento penal directamente ou através de uma autoridade do Estado 

estrangeiro ou de autoridade consular portuguesa, que o encaminharão para a Autoridade Central. 

5 - A decisão judicial que aprecia o pedido é susceptível de recurso. 

6 - A decisão transitada favorável ao pedido determina a suspensão do prazo de prescrição, bem como da 

continuação do processo penal instaurado, sem prejuízo dos actos e diligências de carácter urgente, e é 

transmitida através do Procurador-Geral da República para apreciação do Ministro da Justiça, remetendo-se 

cópia autenticada de todo o processado. 

 

 

Artigo 92.º - Transmissão do pedido 

O pedido do Ministro da Justiça ao Estado estrangeiro é apresentado pelas vias previstas no presente diploma. 
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Artigo 93.º - Efeitos da delegação 

1 - Aceite, pelo Estado estrangeiro, a delegação para a instauração ou continuação do procedimento penal, 

não pode instaurar-se novo processo em Portugal pelo mesmo facto. 

2 - A suspensão da prescrição do procedimento penal mantém-se até que o Estado estrangeiro ponha termo 

ao processo, incluindo a execução da sentença. 

3 - Portugal recupera, porém, o direito de proceder penalmente pelo facto se: 

a) O Estado estrangeiro comunicar que não pode levar até ao fim o procedimento delegado; 

b) Houver conhecimento superveniente de qualquer causa que impediria o pedido de delegação, nos termos 

do presente diploma. 

4 - A sentença proferida no processo instaurado ou continuado no Estado estrangeiro que aplique pena ou 

medida de segurança é inscrita no registo criminal e produz efeitos como se tivesse sido proferida por um 

tribunal português. 

5 - O disposto no número anterior aplica-se a qualquer decisão que, no processo estrangeiro, lhe ponha 

termo. 

 

 

CAPÍTULO III - Disposição comum 
Artigo 94.º - Custas 

1 - As custas eventualmente devidas no processo estrangeiro, anteriormente à aceitação do pedido de 

delegação em Portugal, acrescem às devidas no processo português e são neste cobradas, sem reembolso 

àquele Estado. 

2 - Portugal informa o Estado estrangeiro das custas devidas no processo, anteriormente à aceitação, por 

aquele, do pedido de delegação do procedimento, não se exigindo o seu reembolso. 

 

 

TÍTULO IV - Execução de sentenças penais 
CAPÍTULO I - Execução de sentenças penais estrangeiras 
Artigo 95.º - Princípio 

1 - As sentenças penais estrangeiras, transitadas em julgado, podem ser executadas em Portugal nas 

condições previstas neste diploma. 

2 - O pedido de delegação é formulado pelo Estado da condenação. 

 

 

Artigo 96.º - Condições especiais de admissibilidade 

1 - O pedido de execução, em Portugal, de uma sentença penal estrangeira só é admissível quando, para além 

das condições gerais estabelecidas neste diploma, se verificarem as seguintes: 

a) A sentença condenar em reacção criminal por facto constitutivo de crime para conhecer do qual são 

competentes os tribunais do Estado estrangeiro; 

b) Se a condenação resultar de julgamento na ausência do condenado, desde que o mesmo tenha tido a 

possibilidade legal de requerer novo julgamento ou de interpor recurso da sentença; 

c) Não contenha disposições contrárias aos princípios fundamentais do ordenamento jurídico português; 

d) O facto não seja objecto de procedimento penal em Portugal; 

e) O facto seja também previsto como crime pela legislação penal portuguesa; 

f) O condenado seja português, ou estrangeiro ou apátrida que residam habitualmente em Portugal; 
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g) A execução da sentença em Portugal se justifique pelo interesse da melhor reinserção social do condenado 

ou da reparação do dano causado pelo crime; 

h) O Estado estrangeiro dê garantias de que, cumprida a sentença em Portugal, considerará extinta a 

responsabilidade penal do condenado; 

i) A duração das penas ou medidas de segurança impostas na sentença não seja inferior a um ano ou, tratando-

se de pena pecuniária, o seu montante não seja inferior a quantia equivalente a 30 unidades de conta 

processual; 

j) O condenado der o seu consentimento, tratando-se de reacção criminal privativa de liberdade. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, pode ainda executar-se uma sentença estrangeira se o 

condenado cumprir, em Portugal, condenação por facto distinto do estabelecido na sentença cuja execução é 

pedida. 

3 - A execução de sentença estrangeira que impõe reacção criminal privativa de liberdade é também 

admissível, ainda que não se verifiquem as condições das alíneas g) e j) do n.º 1, quando, em caso de evasão 

para Portugal ou noutra situação em que a pessoa aí se encontre, tiver sido negada a extradição do condenado 

pelos factos constantes da sentença. 

4 - O disposto no número anterior é também aplicável, mediante acordo entre Portugal e o Estado interessado, 

ouvida previamente a pessoa em causa, aos casos em que houver lugar à aplicação de uma medida de 

expulsão posterior ao cumprimento da pena. 

5 - A condição referida na alínea i) do n.º 1 pode ser dispensada em casos especiais, designadamente se o 

estado de saúde do condenado ou razões de ordem familiar ou profissional assim aconselharem. 

6 - A execução da sentença tem ainda lugar, independentemente da verificação das condições do n.º 1, quando 

Portugal, nos termos do n.º 2 do artigo 32.º, tiver previamente concedido a extradição de cidadão português. 

 

 

Artigo 97.º - Execução de decisões proferidas por autoridades administrativas 

1 - É também possível a execução de decisões finais proferidas em processos por infracções a que se refere 

o n.º 3 do artigo 1.º, desde que o interessado tenha tido a possibilidade de recorrer a uma instância 

jurisdicional. 

2 - A transmissão do pedido de execução efectua-se conforme o disposto nos tratados, convenções ou 

acordos de que Portugal seja parte ou, na sua falta, através da Autoridade Central, nos termos previstos neste 

diploma. 

 

 

Artigo 98.º - Limites da execução 

1 - A execução da sentença estrangeira limita-se: 

a) À pena ou medida de segurança que impliquem privação da liberdade, ou pena pecuniária se, neste caso, 

forem encontrados em Portugal bens do condenado suficientes para garantir, no todo ou em parte, essa 

execução; 

b) À perda de produtos, objectos e instrumentos do crime; 

c) À indemnização civil, constante da mesma, se o interessado a requerer. 

2 - A execução das custas do processo limita-se às que forem devidas ao Estado requerente. 

3 - A execução da pena pecuniária importa a sua conversão em escudos, segundo o câmbio oficial do dia em 

que for proferida a decisão de revisão e confirmação. 

4 - As sanções acessórias e as medidas de segurança de interdição de profissões, actividades e direitos só se 

executam se puderem ter eficácia prática em Portugal. 
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Artigo 99.º - Documentos e tramitação do pedido 

1 - O pedido é submetido, pela Autoridade Central, a apreciação do Ministro da Justiça. 

2 - O pedido é acompanhado de certidão ou cópia autenticada da sentença a executar e, se for caso disso, de 

declaração de consentimento do condenado, a que se refere a alínea j) do n.º 1 do artigo 96.º, bem como de 

informação relativa à duração da prisão preventiva ou ao tempo de cumprimento da sanção criminal até à 

apresentação do pedido. 

3 - Quando a sentença respeitar a várias pessoas ou impuser diferentes reacções criminais, o pedido é 

acompanhado de certidão ou cópia autenticada da parte da sentença a que concretamente se refere a execução. 

4 - Se o Ministro da Justiça considerar o pedido admissível, o expediente é remetido, por intermédio do 

Procurador-Geral da República, ao Ministério Público junto do tribunal da Relação competente, nos termos 

do artigo 235.º do Código de Processo Penal, para promover o procedimento de revisão e confirmação da 

sentença. 

5 - O Ministério Público requer a audição do condenado ou do seu defensor para que se pronunciem sobre o 

pedido, salvo se o consentimento já tiver sido prestado nos termos do n.º 1, ou se tiver sido ele a requerer a 

delegação da execução ao Estado da condenação. 

 

 

Artigo 100.º - Revisão e confirmação da sentença estrangeira 

1 - A força executiva da sentença estrangeira depende de prévia revisão e confirmação, segundo o disposto 

no Código de Processo Penal e o previsto nas alíneas a) e c) do n.º 2 do artigo 6.º do presente diploma. 

2 - Quando se pronunciar pela revisão e confirmação, o tribunal: 

a) Está vinculado à matéria de facto considerada provada na sentença estrangeira; 

b) Não pode converter uma pena privativa de liberdade em pena pecuniária; 

c) Não pode agravar, em caso algum, a reacção estabelecida na sentença estrangeira. 

3 - Em caso de omissão, obscuridade ou insuficiência da matéria de facto, o tribunal pede as informações 

necessárias, sendo a confirmação negada quando não for possível obtê-las. 

4 - O procedimento de cooperação regulado no presente capítulo tem carácter urgente e corre mesmo em 

férias. 

5 - Se respeitar a pessoa que se encontre detida, o pedido é decidido no prazo de seis meses, contados da 

data em que tiver dado entrada no tribunal. 

6 - Se o pedido respeitar a execução de sentença que impõe reacção privativa de liberdade nos casos do n.º 

5 do artigo 96.º, o prazo referido no número anterior é de dois meses. 

7 - Havendo recurso, os prazos referidos nos n.os 5 e 6 são acrescidos, respectivamente, de três e de um mês. 

 

 

Artigo 101.º - Direito aplicável e efeitos da execução 

1 - A execução de uma sentença estrangeira faz-se em conformidade com a legislação portuguesa. 

2 - As sentenças estrangeiras executadas em Portugal produzem os efeitos que a lei portuguesa confere às 

sentenças proferidas pelos tribunais portugueses. 

3 - O Estado estrangeiro que solicita a execução é o único competente para decidir do recurso de revisão da 

sentença exequenda. 

4 - A amnistia, o perdão genérico e o indulto podem ser concedidos tanto pelo Estado estrangeiro como por 

Portugal. 

5 - O tribunal competente para a execução põe termo a esta quando: 

a) Tiver conhecimento de que o condenado foi beneficiado com amnistia, perdão ou indulto que tenham 

extinguido a pena e as sanções acessórias; 
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b) Tiver conhecimento de que foi interposto recurso de revisão da sentença exequenda ou de outra decisão 

que tenha por efeito retirar-lhe força executiva; 

c) A execução respeitar a pena pecuniária e o condenado a tiver pago no Estado requerente. 

6 - O indulto e o perdão genérico parciais ou a substituição da pena por outra são levados em conta na 

execução. 

7 - O Estado estrangeiro deve informar o tribunal da execução de qualquer decisão que implique a cessação 

desta, nos termos do n.º 5. 

8 - O início da execução em Portugal implica renúncia do Estado estrangeiro à execução da sentença, salvo 

se o condenado se evadir, caso em que recupera o seu direito de execução ou, tratando-se de pena pecuniária, 

a partir do momento em que for informado da não execução, total ou parcial, dessa pena. 

 

 

Artigo 102.º - Estabelecimento prisional para execução da sentença 

1 - Transitada em julgado a decisão que confirma a sentença estrangeira e que implique cumprimento de 

reacção criminal privativa da liberdade, o Ministério Público providencia pela execução de mandado de 

condução ao estabelecimento prisional mais próximo do local da residência ou da última residência em 

Portugal do condenado. 

2 - Não sendo possível determinar o local da residência ou da última residência da pessoa condenada, esta 

dará entrada em estabelecimento prisional situado na área do distrito judicial de Lisboa. 

 

 

Artigo 103.º - Tribunal competente para a execução 

1 - É competente para a execução da sentença revista e confirmada o tribunal de 1.ª instância da comarca da 

residência ou da última residência em Portugal do condenado ou, se não for possível determiná-las, o da 

comarca de Lisboa. 

2 - O disposto no número anterior não prejudica a competência do tribunal de execução das penas. 

3 - Para os efeitos do n.º 1, o tribunal da Relação manda baixar o processo ao tribunal da execução. 

 

 

CAPÍTULO II - Execução no estrangeiro de sentenças penais portuguesas 
Artigo 104.º - Condições da delegação 

1 - Pode ser delegada num Estado estrangeiro a execução de uma sentença penal portuguesa quando, para 

além das condições gerais previstas neste diploma: 

a) O condenado for nacional desse Estado, ou de um terceiro Estado ou apátrida e tenha residência habitual 

naquele Estado; 

b) O condenado for português, desde que resida habitualmente no Estado estrangeiro; 

c) Não for possível ou não se julgar aconselhável obter a extradição para cumprimento da sentença 

portuguesa; 

d) Existirem razões para crer que a delegação permitirá melhor reinserção social do condenado; 

e) O condenado, tratando-se de reacção criminal privativa da liberdade, informado das consequências da 

execução no estrangeiro, der o seu consentimento; 

f) A duração da pena ou medida de segurança impostas na sentença não for inferior a um ano ou, tratando-se 

de pena pecuniária, o seu montante não for inferior a quantia equivalente a 30 unidades de conta processual, 

podendo, no entanto, mediante acordo com o Estado estrangeiro, dispensar-se esta condição em casos 

especiais, designadamente em função do estado de saúde do condenado ou de outras razões de ordem familiar 

ou profissional. 
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2 - Verificadas as condições do número anterior, a delegação é ainda admissível se o condenado estiver a 

cumprir reacção criminal privativa da liberdade no Estado estrangeiro por facto distinto dos que motivaram a 

condenação em Portugal. 

3 - A execução no estrangeiro de sentença portuguesa que impõe reacção criminal privativa de liberdade é 

também admissível, ainda que não se verifiquem as condições das alíneas d) e e) do n.º 1, quando o 

condenado se encontrar no território do Estado estrangeiro e a extradição não for possível ou for negada, pelos 

factos constantes da sentença. 

4 - O disposto no número anterior pode também aplicar-se, sempre que as circunstâncias do caso o 

aconselhem, mediante acordo com o Estado estrangeiro, quando houver lugar à aplicação de pena acessória 

de expulsão. 

5 - A delegação está subordinada à condição de não agravação, no Estado estrangeiro, da reacção imposta na 

sentença portuguesa. 

 

 

Artigo 105.º - Aplicação recíproca 

1 - Aplicam-se reciprocamente as disposições dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 98.º, relativas aos limites da 

execução, e dos n.os 2 a 7 do artigo 101.º, relativas aos efeitos da execução. 

2 - Não existindo em Portugal bens suficientes para garantirem a execução de pena pecuniária na sua 

totalidade, é admitida a delegação relativamente à parte que faltar. 

 

 

Artigo 106.º - Efeitos da delegação 

1 - A aceitação, pelo Estado estrangeiro, da delegação da execução implica renúncia de Portugal à execução 

da sentença. 

2 - Aceite a delegação da execução, o tribunal suspende-a desde a data do seu início naquele Estado até ao 

integral cumprimento ou até que ele comunique não poder assegurar o cumprimento. 

3 - No acto da entrega da pessoa condenada, o Estado estrangeiro é informado do tempo de privação de 

liberdade já cumprido em Portugal, bem como do tempo ainda por cumprir. 

4 - O disposto no n.º 1 não obsta a que Portugal recupere o seu direito de execução da sentença, nos casos 

em que o condenado se evadir ou, tratando-se de pena pecuniária, a partir do momento em que for informado 

da não execução, total ou parcial, dessa pena. 

 

 

Artigo 107.º - Processo da delegação 

1 - O pedido de delegação da execução de sentença num Estado estrangeiro é formulado ao Ministro da 

Justiça pelo Procurador-Geral da República, a pedido daquele Estado, por iniciativa do Ministério Público, ou 

a requerimento do condenado, do assistente ou da parte civil, neste último caso circunscrito à execução da 

indemnização civil constante da sentença. 

2 - O Ministro da Justiça decide no prazo de 15 dias. 

3 - Se o Ministro da Justiça o considerar admissível, o pedido é transmitido de imediato, pela Procuradoria-

Geral da República, ao Ministério Público junto do tribunal da Relação, para que promova o respectivo 

procedimento. 

4 - Quando for necessário o consentimento do condenado, deve o mesmo ser prestado perante aquele tribunal, 

salvo se ele se encontrar no estrangeiro, caso em que pode ser prestado perante uma autoridade consular 

portuguesa ou perante uma autoridade judiciária estrangeira. 
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5 - Se o condenado se encontrar em Portugal, o Ministério Público requer a sua notificação para, em 10 dias, 

dizer o que tiver por conveniente, quando não for ele a deduzir o pedido. 

6 - A falta de resposta do condenado equivale a concordância com o pedido, disso devendo ser advertido no 

acto da notificação. 

7 - Para os efeitos dos n.os 4 e 6, é expedida carta rogatória à autoridade estrangeira ou enviado ofício à 

autoridade consular portuguesa, fixando-se, em ambos os casos, prazo para o seu cumprimento. 

8 - O tribunal da Relação procede às diligências que reputar necessárias para a decisão, incluindo, para o 

efeito, a apresentação do processo da condenação, se este não lhe tiver sido já remetido. 

 

 

Artigo 108.º - Prazos 

1 - O procedimento de cooperação regulado no presente capítulo tem carácter urgente e corre mesmo em 

férias. 

2 - Se o pedido respeitar a execução de sentença que impõe reacção privativa de liberdade, é o mesmo 

decidido no prazo de seis meses, contados da data em que tiver dado entrada no tribunal, salvo nos casos 

referidos na segunda parte da alínea f) do n.º 1 do artigo 104.º, em que o prazo é de dois meses. 

 

 

Artigo 109.º - Apresentação do pedido 

1 - A decisão favorável à delegação determina a apresentação de pedido do Ministro da Justiça ao Estado 

estrangeiro, através da Autoridade Central, acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Certidão ou cópia autenticada da sentença portuguesa, com menção do trânsito em julgado; 

b) Declaração relativa à duração da privação de liberdade já decorrida, até ao momento da apresentação do 

pedido; 

c) Declaração do consentimento do condenado, quando exigida. 

2 - Se a autoridade estrangeira competente para a execução comunicar que o pedido é aceite, a Autoridade 

Central solicita ser informada daquela execução até total cumprimento. 

3 - A informação recebida nos termos do número anterior é enviada ao tribunal da condenação. 

 

 

CAPÍTULO III - Destino de multas e coisas apreendidas e medidas cautelares 
Artigo 110.º - Destino das multas e das coisas apreendidas 

1 - A importância das penas pecuniárias resultante da execução da sentença estrangeira reverte para o Estado 

Português. 

2 - Se o Estado da condenação o solicitar, pode aquela importância ser-lhe entregue se, nas mesmas 

circunstâncias, igual procedimento fosse adoptado em relação a Portugal. 

3 - O disposto nos números anteriores aplica-se reciprocamente ao caso de delegação, no Estado estrangeiro, 

da execução de sentença portuguesa. 

4 - As coisas apreendidas em resultado de decisão que decrete a sua perda revertem para o Estado da 

execução, mas podem ser entregues ao Estado da condenação, a seu pedido, se para este revestirem particular 

interesse e estiver garantida a reciprocidade. 
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Artigo 111.º - Medidas de coacção 

1 - A requerimento do Ministério Público, o tribunal da Relação, no processo de revisão e confirmação de 

sentença estrangeira para fins de execução de reacção criminal privativa da liberdade, pode sujeitar o 

condenado que se encontre em Portugal a medida de coacção que considere adequada. 

2 - Se tiver sido aplicada prisão preventiva, esta é revogada decorridos os prazos a que se referem os n.os 4 

e 5 do artigo 100.º, sem que tenha sido proferida decisão confirmativa. 

3 - A prisão preventiva pode ser substituída por outra medida de coacção, nos termos da lei processual penal. 

4 - A decisão relativa a medidas de coacção é susceptível de recurso, nos termos gerais. 

 

 

Artigo 112.º - Medidas cautelares 

1 - A requerimento do Ministério Público, o juiz pode ordenar as medidas cautelares necessárias à 

conservação e manutenção de coisas apreendidas, de forma a assegurar a execução da sentença relativa à 

perda. 

2 - A decisão é susceptível de recurso, não tendo efeito suspensivo o que for interposto da que ordenar as 

medidas. 

 

 

Artigo 113.º - Medidas cautelares no estrangeiro 

1 - Com o pedido de delegação de execução de sentença portuguesa num Estado estrangeiro pode ser 

solicitada a aplicação de medidas de coacção relativamente a condenado que se encontre nesse Estado. 

2 - O disposto no número anterior aplica-se a medidas cautelares destinadas a assegurar a execução da 

decisão de perda de coisas. 

 

 

CAPÍTULO IV - Transferência de pessoas condenadas 

SECÇÃO I - Disposições comuns 
Artigo 114.º - Âmbito 

O presente capítulo regula a execução de sentenças penais que implique a transferência de pessoa condenada 

a pena ou medida privativas de liberdade, quando a transferência se efectue a pedido dessa pessoa ou 

mediante o seu consentimento. 

 

 

Artigo 115.º - Princípios 

1 - Observadas as condições gerais estabelecidas neste diploma e nos artigos seguintes, uma pessoa 

condenada em pena ou sujeita a medida de segurança privativas da liberdade por um tribunal estrangeiro 

pode ser transferida para Portugal para cumprimento das mesmas. 

2 - Do mesmo modo e para os mesmos fins, pode ser transferida para o estrangeiro uma pessoa condenada 

ou sujeita a medida de segurança privativa da liberdade por um tribunal português. 

3 - A transferência pode ser pedida pelo Estado estrangeiro ou por Portugal, em qualquer dos casos a 

requerimento ou com consentimento expresso da pessoa interessada. 

4 - A transferência depende ainda de acordo entre o Estado em que foi proferida a decisão que aplicou a pena 

ou a medida de segurança e o Estado a quem é solicitada a execução. 
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Artigo 116.º - Informação às pessoas condenadas 

Os serviços prisionais informam as pessoas condenadas que possam beneficiar da medida da faculdade de 

solicitarem a sua transferência nos termos do presente diploma. 

 

 

SECÇÃO II - Transferência para o estrangeiro 
Artigo 117.º - Informações e documentos de apoio 

1 - Se a pessoa interessada exprimir o desejo de ser transferida para um Estado estrangeiro, a Autoridade 

Central comunica-o a esse Estado, com vista à obtenção do seu acordo, com as seguintes informações: 

a) Nome, data de nascimento, naturalidade e nacionalidade dessa pessoa; 

b) Sendo caso disso, a sua residência naquele Estado; 

c) Uma exposição dos factos que fundamentam a sentença; 

d) A natureza, a duração e a data de início do cumprimento da pena ou da medida. 

2 - São também enviados ao Estado estrangeiro os seguintes elementos: 

a) Certidão ou cópia autenticada da sentença e do texto das disposições legais aplicadas; 

b) Declaração relativa ao tempo da pena ou medida já cumpridos, incluindo informações sobre prisão 

preventiva, redução da pena ou medida e sobre qualquer outro acto relativo à execução da sentença, bem 

como informação relativa à duração da pena por cumprir; 

c) Requerimento ou declaração relativa ao consentimento da pessoa interessada para efeitos de transferência; 

d) Sendo caso disso, qualquer relatório médico ou social sobre a pessoa interessada, sobre o tratamento de 

que foi objecto em Portugal e quaisquer recomendações relativas ao prosseguimento desse tratamento no 

Estado estrangeiro. 

 

 

Artigo 118.º - Competência interna para formular o pedido 

1 - Compete ao Ministério Público junto do tribunal de execução das penas competente, por sua iniciativa ou 

a requerimento da pessoa interessada, dar seguimento ao pedido de transferência. 

2 - O pedido é apresentado no mais curto prazo possível após o trânsito da sentença, obtido o consentimento 

da pessoa interessada. 

3 - O pedido, devidamente informado, é enviado pela Procuradoria-Geral da República ao Ministro da Justiça 

para apreciação. 

4 - Se as circunstâncias do caso o aconselharem, o Ministro da Justiça pode pedir informação, a apresentar 

no prazo de 10 dias, à Procuradoria-Geral da República, aos serviços prisionais e ao Instituto de Reinserção 

Social. 

5 - A pessoa interessada na transferência é informada, por escrito, das decisões tomadas a seu respeito. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 115/2009, de 12 de Outubro 

 

 

Artigo 119.º - Pedido apresentado pelo Estado estrangeiro e documentos de apoio 

1 - Se a pessoa exprimiu o desejo de ser transferida junto de um Estado estrangeiro, deve esse Estado, com 

o pedido, enviar os seguintes documentos: 

a) Declaração indicando que o condenado é nacional desse Estado ou aí tem a sua residência habitual; 

b) Cópia das disposições legais de que resulte que os factos provados na sentença portuguesa constituem 

uma infracção igualmente punível segundo o direito desse Estado; 
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c) Quaisquer outros documentos com interesse para a apreciação do pedido. 

2 - Salvo no caso de rejeição liminar do pedido, são enviados ao Estado estrangeiro os elementos referidos 

no n.º 2 do artigo 117.º 

 

 

Artigo 120.º - Decisão sobre o pedido 

1 - Se o Ministro da Justiça o considerar admissível, o pedido é transmitido, pela Procuradoria-Geral da 

República, ao Ministério Público junto do tribunal da Relação da área do estabelecimento prisional onde se 

encontra a pessoa a transferir. 

2 - O Ministério Público promove a audição pelo juiz da pessoa a transferir, observando-se, para o efeito, o 

disposto no Código de Processo Penal quanto ao interrogatório de arguido detido. 

3 - O tribunal decide sobre o pedido, depois de se assegurar de que o consentimento da pessoa visada, para 

fins de transferência, foi dado voluntariamente e com plena consciência das consequências jurídicas que dele 

decorrem. 

4 - É assegurada a possibilidade de verificação, por agente consular ou outro funcionário designado de acordo 

com o Estado estrangeiro, da prestação do consentimento em conformidade com o disposto no número 

anterior. 

 

 

Artigo 121.º - Efeitos de transferência para um Estado estrangeiro 

1 - A transferência de uma pessoa para um Estado estrangeiro suspende a execução da sentença em Portugal. 

2 - É excluída a possibilidade da execução da sentença em Portugal, após a transferência da pessoa 

interessada, se o Estado estrangeiro comunicar que a mesma sentença foi considerada cumprida por decisão 

judicial. 

3 - Sempre que o tribunal aplicar amnistia, perdão ou indulto, o Estado estrangeiro é disso informado através 

da Autoridade Central. 

 

 

SECÇÃO III - Transferência para Portugal 
Artigo 122.º - Pedido de transferência para Portugal 

1 - Se uma pessoa condenada ou sujeita a medida de segurança num Estado estrangeiro exprimiu o desejo 

de ser transferida para Portugal, o Procurador-Geral da República comunica ao Ministro da Justiça os 

elementos a que se refere o artigo 117.º, que lhe tenham sido enviados por aquele Estado, com vista à 

apreciação da admissibilidade do pedido. 

2 - O disposto no número anterior aplica-se também ao caso em que o pedido foi apresentado pelo Estado 

estrangeiro. 

3 - O Ministro da Justiça pode pedir informação, a apresentar no prazo de 10 dias, à Procuradoria-Geral da 

República, aos serviços prisionais e ao Instituto de Reinserção Social. 

4 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 5 do artigo 118.º 

 

 

Artigo 123.º - Requisitos especiais da transferência para Portugal 

1 - Aceite o pedido de transferência para Portugal, o expediente é enviado, pela Procuradoria-Geral da 

República, ao Ministério Público junto do tribunal da Relação da área da residência indicada pelo interessado, 

para revisão e confirmação de sentença estrangeira. 
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2 - Transitada em julgado a decisão que revê e confirma a sentença estrangeira, a Autoridade Central 

comunica-a ao Estado que formulou o pedido, para efectivação da transferência. 

 

 

SECÇÃO IV - Informações sobre a execução e trânsito 
Artigo 124.º - Informações relativas à execução 

1 - São fornecidas ao Estado que pediu a transferência todas as informações relativas à execução da sentença, 

nomeadamente: 

a) Quando esta se considere cumprida, por decisão judicial; 

b) Se a pessoa transferida se evadir antes de terminada a mesma execução. 

2 - A pedido do Estado que solicitou a transferência, é-lhe fornecido um relatório especial sobre o modo e os 

resultados da execução. 

 

 

Artigo 125.º - Trânsito 

Pode ser autorizado o trânsito, por território português, de pessoa transferida de um Estado estrangeiro para 

outro, a pedido de qualquer desses Estados, aplicando-se correspondentemente o disposto no artigo 43.º 

 

 

TÍTULO V - Vigilância de pessoas condenadas ou libertadas condicionalmente 
CAPÍTULO I - Disposições gerais 
Artigo 126.º - Princípios 

1 - É admitida, nos termos dos artigos seguintes, a cooperação para vigilância de pessoas condenadas ou 

libertadas condicionalmente que residam habitualmente em território do Estado a quem essa cooperação é 

pedida. 

2 - A cooperação a que se refere o número anterior tem por objectivos: 

a) Favorecer a reinserção social do condenado através da adopção de medidas adequadas; 

b) Vigiar o seu comportamento com vista a eventual aplicação de uma reacção criminal ou à execução desta. 

 

 

Artigo 127.º - Objecto 

1 - A cooperação regulada no presente título pode consistir numa das seguintes modalidades: 

a) Vigilância da pessoa condenada; 

b) Vigilância e eventual execução de sentença; ou 

c) Execução integral da sentença. 

2 - Formulado pedido relativo a uma das modalidades referidas no número anterior, este pode ser recusado 

em favor de outra modalidade que, no caso concreto, seja considerada preferível, se a proposta for aceite pelo 

Estado que formulou o pedido. 

 

 

Artigo 128.º - Legitimidade 

A cooperação depende de pedido do Estado em que for proferida a decisão. 
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Artigo 129.º - Dupla incriminação 

A infracção que motiva o pedido de cooperação deve ser punível pela lei do Estado que o formula e pela do 

Estado a quem o pedido é formulado. 

 

 

Artigo 130.º - Recusa facultativa 

No caso de o pedido ser apresentado a Portugal, a cooperação pode ser recusada quando, para além das 

condições gerais estabelecidas no presente diploma: 

a) A decisão que motiva o pedido resultar de julgamento na ausência do arguido em que não lhe tenha sido 

garantida a possibilidade legal de requerer novo julgamento ou de interpor recurso da sentença; 

b) A decisão for incompatível com os princípios que presidem à aplicação do direito penal português, 

nomeadamente se o agente da infracção, dada a sua idade, não puder ser sujeito a procedimento penal. 

 

 

Artigo 131.º - Apresentação de pedido a Portugal 

1 - O pedido formulado a Portugal é submetido, através da Autoridade Central, a apreciação do Ministro da 

Justiça. 

2 - O Ministro da Justiça pode solicitar informações aos serviços competentes para acompanhamento das 

medidas impostas na sentença. 

3 - Se o Ministro da Justiça aceitar o pedido, a Procuradoria-Geral da República transmite-o ao Ministério 

Público junto do tribunal da Relação da área da residência da pessoa visada, para decisão judicial sobre a sua 

admissibilidade. 

 

 

Artigo 132.º - Informações 

1 - A decisão relativa ao pedido de cooperação é imediatamente comunicada pela Autoridade Central ao Estado 

requerente, com indicação, em caso de recusa, total ou parcial, dos motivos que a fundamentam. 

2 - Em caso de aceitação do pedido, a Autoridade Central informa o Estado requerente de qualquer 

circunstância susceptível de afectar o cumprimento das medidas de vigilância ou a execução da sentença. 

 

 

CAPÍTULO II - Vigilância 
Artigo 133.º - Medidas de vigilância 

1 - O Estado estrangeiro que solicitar apenas a vigilância dá conhecimento das condições impostas ao 

condenado e, sendo caso disso, das medidas com que este deve conformar-se durante o período de prova. 

2 - Aceite o pedido, o tribunal adapta, se necessário, as medidas prescritas às previstas na lei portuguesa. 

3 - Em nenhum caso as medidas aplicadas em Portugal podem agravar, quer pela sua natureza, quer pela sua 

duração, as prescritas na decisão proferida no Estado estrangeiro. 

 

 

Artigo 134.º - Consequências da aceitação do pedido 

A aceitação do pedido de vigilância implica os seguintes deveres: 

a) De assegurar a colaboração das autoridades e organismos que, em território português, têm por função 

vigiar e assistir as pessoas condenadas; 

b) De informar o Estado requerente de todas as medidas tomadas e sua aplicação. 
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Artigo 135.º - Revogação e cessação 

1 - No caso de o interessado ficar sujeito à revogação de suspensão condicional, por motivo de novo 

procedimento penal ou de condenação por nova infracção, ou por falta de observância das obrigações 

impostas, são fornecidas, oficiosamente, e sem demora, ao Estado requerente as informações necessárias. 

2 - Após a cessação do período de vigilância, são fornecidas ao Estado requerente as informações necessárias. 

 

 

Artigo 136.º - Competência do Estado que formula o pedido 

O Estado estrangeiro que formula o pedido é o único competente para apreciar, em face das informações e 

pareceres fornecidos, se a pessoa condenada satisfez ou não as condições que lhe foram impostas e para 

delas extrair as consequências previstas na sua própria legislação, informando da decisão que a esse respeito 

tomar. 

 

 

CAPÍTULO III - Vigilância e execução de sentença 
Artigo 137.º - Consequência da revogação da suspensão condicional 

1 - Decidida a revogação da suspensão condicional no Estado estrangeiro, Portugal adquire competência para 

executar a sentença, se aquele Estado lho pedir. 

2 - A execução processa-se de acordo com a lei portuguesa, após verificação da autenticidade do pedido e da 

sua conformidade com as condições fixadas neste diploma para revisão e confirmação de sentença 

estrangeira. 

3 - Portugal deve enviar um documento certificativo da execução. 

4 - O tribunal substitui, sendo caso disso, a reacção criminal imposta no Estado requerente pela pena ou 

medida previstas na lei portuguesa para uma infracção idêntica. 

5 - No caso referido no número anterior, a pena ou medida corresponderá, tanto quanto possível, pela sua 

natureza, à imposta na decisão exequenda, não podendo, porém, exceder o máximo previsto pela lei 

portuguesa nem agravar, pela sua natureza ou pela sua duração, a reacção criminal imposta na sentença do 

Estado estrangeiro. 

 

 

Artigo 138.º - Competência para a liberdade condicional 

O tribunal português é o único competente em matéria de liberdade condicional. 

 

 

Artigo 139.º - Medidas de graça 

A amnistia, o perdão genérico e o indulto podem ser concedidos tanto pelo Estado estrangeiro como por 

Portugal. 

 

 

CAPÍTULO IV - Execução integral da sentença 
Artigo 140.º - Disposição remissiva 

Se o Estado estrangeiro pedir a integral execução da sentença, é correspondentemente aplicável o disposto 

nos n.os 2 a 5 do artigo 137.º e nos artigos 138.º e 139.º 
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CAPÍTULO V - Cooperação solicitada por Portugal 
Artigo 141.º - Regime 

1 - Aceite o pedido formulado por Portugal, a Autoridade Central dá conhecimento do facto aos serviços 

competentes, para acompanhamento das medidas impostas na sentença, com vista ao estabelecimento de 

contactos directos com os congéneres estrangeiros. 

2 - Ao pedido de cooperação formulado por Portugal são aplicáveis, com as necessárias adaptações, as 

disposições dos capítulos anteriores. 

 

 

CAPÍTULO VI - Disposições comuns 
Artigo 142.º - Conteúdo do pedido 

1 - O pedido de cooperação é instruído nos termos do artigo 23.º, com as especialidades constantes dos 

números seguintes. 

2 - O pedido de vigilância deve conter: 

a) Menção das razões que motivam a vigilância; 

b) Especificação das medidas de vigilância decretadas; 

c) Informações sobre a natureza e a duração das medidas de vigilância cuja aplicação é requerida; 

d) Informações sobre a personalidade do condenado e o seu comportamento no Estado requerente, antes e 

depois de proferida decisão relativa à vigilância. 

3 - O pedido de vigilância e execução é acompanhado da decisão que impôs a reacção criminal e da decisão 

que determinar a revogação da condição suspensiva da condenação ou da sua execução. 

4 - O carácter executório das duas decisões é certificado segundo as formas prescritas pela lei do Estado 

requerente. 

5 - Quando a decisão de executar substituir uma outra sem reproduzir a exposição dos factos, deve ser junta 

a que contenha essa exposição. 

6 - No caso de se entender que as informações fornecidas pelo Estado requerente são insuficientes para dar 

satisfação ao pedido, são solicitadas informações complementares, podendo fixar-se um prazo para o efeito. 

 

 

Artigo 143.º - Tramitação e decisão do pedido 

1 - Aos pedidos de cooperação regulados no presente título, e em tudo o que nele não estiver especialmente 

previsto, são aplicáveis, com as devidas adaptações, as disposições do título IV relativas à execução de 

sentenças penais, em particular no que respeita à apreciação do Ministro da Justiça, à competência dos 

tribunais portugueses e respectivo processo e aos efeitos da execução. 

2 - As disposições relativas ao consentimento não têm aplicação quando estiver em causa unicamente um 

pedido de vigilância. 

3 - O Ministro da Justiça pode pedir informação à Procuradoria-Geral da República e ao Instituto de 

Reinserção Social, com vista à decisão sobre o pedido. 

 

 

Artigo 144.º - Custas e despesas 

1 - A pedido do Estado requerente, serão cobradas as custas e despesas do processo nesse Estado produzidas, 

as quais devem ser devidamente indicadas. 

2 - Em caso de cobrança, não é obrigatório o reembolso ao Estado requerente, com excepção dos honorários 

devidos a peritos. 

3 - As despesas com a vigilância e a execução não são reembolsadas pelo Estado requerente.  
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TÍTULO VI - Auxílio judiciário mútuo em matéria penal 
CAPÍTULO I - Disposições comuns às diferentes modalidades de auxílio 
Artigo 145.º - Princípio e âmbito 

1 - O auxílio compreende a comunicação de informações, de actos processuais e de outros actos públicos 

admitidos pelo direito português, quando se afigurarem necessários à realização das finalidades do processo, 

bem como os actos necessários à apreensão ou à recuperação de instrumentos, objectos ou produtos da 

infracção. 

2 - O auxílio compreende, nomeadamente: 

a) A notificação de actos e entrega de documentos; 

b) A obtenção de meios de prova; 

c) As revistas, buscas, apreensões, exames e perícias; 

d) A notificação e audição de suspeitos, arguidos, testemunhas ou peritos; 

e) O trânsito de pessoas; 

f) As informações sobre o direito português ou estrangeiro e as relativas aos antecedentes penais de suspeitos, 

arguidos e condenados. 

3 - Quando as circunstâncias do caso o aconselharem, mediante acordo entre Portugal e o Estado estrangeiro 

ou entidade judiciária internacional, a audição prevista na alínea d) do n.º 2 pode efectuar-se com recurso a 

meios de telecomunicação em tempo real, nos termos da legislação processual penal portuguesa, sem 

prejuízo do disposto no n.º 10. 

4 - No âmbito do auxílio, mediante autorização do Ministro da Justiça ou em conformidade com o previsto 

em acordo, tratado ou convenção de que Portugal seja parte, pode haver comunicação directa de simples 

informações relativas a assuntos de carácter penal entre autoridades portuguesas e estrangeiras que actuem 

como auxiliares das autoridades judiciárias. 

5 - O Ministro da Justiça pode autorizar a deslocação de autoridades judiciárias e de órgãos de polícia criminal 

estrangeiros, com vista à participação em actos de investigação criminal que devam realizar-se em território 

português, inclusivamente no âmbito da formação de equipas de investigação criminal conjuntas, compostas 

por elementos nacionais e estrangeiros. 

6 - Depende de autorização do Ministro da Justiça a constituição de equipas de investigação criminal 

conjuntas quando esta constituição não for já regulada pelas disposições de acordos, tratados ou convenções 

internacionais. 

7 - A participação referida no n.º 5 é admitida a título de coadjuvação das autoridades judiciárias ou de polícia 

criminal portuguesas ou estrangeiras competentes para o acto, sendo a presença e direcção das autoridades 

portuguesas sempre obrigatória, observando-se as disposições da lei processual penal, e, sob condição de 

reciprocidade, de tudo se fazendo referência nos autos. 

8 - O disposto no artigo 29.º é extensivo às diligências da competência das autoridades de polícia criminal, 

realizadas nas condições e dentro dos limites definidos pelo Código de Processo Penal. 

9 - A competência a que se refere o n.º 5 pode ser delegada na autoridade central ou, quando a deslocação 

respeitar exclusivamente a autoridade ou órgão de polícia criminal, no director nacional da Polícia Judiciária. 

10 - O disposto no n.º 5 é correspondentemente aplicável aos pedidos de auxílio formulados por Portugal. 

11 - O disposto neste artigo não prejudica a aplicação de disposições mais favoráveis de acordos, tratados 

ou convenções de que Portugal seja parte. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 104/2001, de 25 de Agosto 
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Artigo 145.º-A - Equipas de investigação criminal conjuntas 

1 - As equipas de investigação criminal conjuntas são criadas por acordo entre o Estado Português e o Estado 

estrangeiro, nomeadamente quando: 

a) No âmbito de investigação criminal de um Estado estrangeiro houver necessidade de realizar investigações 

de especial complexidade com implicações em Portugal ou noutro Estado; 

b) Vários Estados realizem investigações criminais que, por força das circunstâncias, tornem indispensável 

uma acção coordenada e concertada nos Estados envolvidos. 

2 - O pedido de criação de equipas de investigação criminal conjuntas inclui, para além dos elementos 

referidos nas disposições pertinentes do artigo 14.º da Convenção Europeia de Auxílio Judiciário Mútuo em 

Matéria Penal e do artigo 37.º do Tratado do Benelux de 27 de Junho de 1962, alterada pelo Protocolo de 11 

Maio de 1974, propostas relativas à composição da equipa. 

3 - Os elementos destacados pelo Estado estrangeiro para a equipa de investigação conjunta podem estar 

presentes em actos de investigação criminal que se realizem em território português, salvo decisão em 

contrário, devidamente fundamentada, em conformidade com a legislação portuguesa, da autoridade nacional 

que dirigir a equipa. 

4 - Os actos de investigação criminal que se realizem em território nacional podem ser praticados pelos 

elementos destacados pelo Estado estrangeiro para a equipa de investigação conjunta, por decisão da 

autoridade nacional que dirigir a equipa e mediante aprovação do Ministro da Justiça e da autoridade 

competente do Estado estrangeiro. 

5 - Se a equipa de investigação conjunta necessitar de auxílio de um Estado que não participou na sua criação, 

o pedido respectivo pode ser apresentado pelo Ministro da Justiça às autoridades competentes do Estado em 

questão, em conformidade com os instrumentos e as disposições pertinentes. 

6 - Os membros das equipas de investigação conjuntas destacados pelo Estado Português podem transmitir 

àquelas informações disponíveis em Portugal, para efeitos das investigações conduzidas pelas mesmas. 

7 - As informações legitimamente obtidas pelos membros das equipas de investigação conjuntas durante o 

exercício da sua actividade, que não sejam acessíveis por outra forma às autoridades competentes dos Estados 

que os destacaram, podem ser utilizadas: 

a) Para os efeitos para os quais foi criada a equipa; 

b) Mediante autorização prévia do Ministro da Justiça, para efeitos de detecção, investigação e instauração de 

procedimento judicial por outras infracções penais, desde que tal utilização não comprometa investigações 

em curso em Portugal, ou quando estejam em causa factos relativamente aos quais pode ser recusado pelo 

Estado em causa o auxílio mútuo; 

c) Para evitar uma ameaça grave e imediata à segurança pública, e sem prejuízo do disposto na alínea b), caso 

seja posteriormente instaurado procedimento penal; 

d) Para outros efeitos, desde que exista acordo dos Estados que criaram a equipa. 

8 - Pode ser permitida, por acordo, a participação nas equipas de investigação conjuntas de pessoas que não 

sejam representantes dos Estados que as criaram, de acordo com a legislação nacional ou outro instrumento 

jurídico aplicável, não gozando estas pessoas dos direitos conferidos aos membros destacados pelos Estados, 

salvo acordo expresso em contrário. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 48/2003, de 22 de Agosto 
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Artigo 145.º-B - Responsabilidade civil dos membros das equipas de investigação criminal conjuntas 

1 - O Estado estrangeiro responde pelos danos que os elementos por si designados para a equipa de 

investigação conjunta causarem a terceiros no desempenho das suas funções, de acordo com a legislação do 

Estado onde os danos são provocados. 

2 - O Estado Português assegura a reparação dos danos causados em território nacional por elementos 

destacados por Estado estrangeiro, devendo exercer o seu direito de regresso relativamente a tudo o que tenha 

pago. 

3 - O Estado Português procede ao reembolso das quantias pagas a terceiros pelo Estado estrangeiro por 

danos causados pelos membros das equipas de investigação conjuntas por si designados. 

4 - O Estado Português renuncia a solicitar ao Estado estrangeiro a reparação dos danos por si sofridos, 

provocados pelos membros das equipas de investigação conjuntas designados pelo Estado estrangeiro, sem 

prejuízo do exercício dos seus direitos contra terceiros. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 48/2003, de 22 de Agosto 

 

 

Artigo 146.º - Direito aplicável 

1 - O pedido de auxílio solicitado a Portugal é cumprido em conformidade com a lei portuguesa. 

2 - Quando o Estado estrangeiro o solicite expressamente ou na decorrência de acordo, tratado ou convenção 

internacional, o auxílio pode ser prestado em conformidade com a legislação desse Estado, desde que não 

contrarie os princípios fundamentais do direito português e não cause graves prejuízos aos intervenientes no 

processo. 

3 - O auxílio é recusado se respeitar a acto não permitido pela legislação portuguesa ou susceptível de implicar 

sanções de carácter penal ou disciplinar. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 104/2001, de 25 de Agosto 

 

 

Artigo 147.º - Medidas de coacção 

1 - Quando os actos visados no artigo 145.º implicarem recurso a medidas de coacção, apenas podem ser 

praticados se os factos expostos no pedido constituírem infracção também prevista no direito português e são 

cumpridos em conformidade com este. 

2 - As medidas de coacção são ainda admitidas em caso de não punibilidade do facto em Portugal, se se 

destinarem à prova de uma causa de exclusão de culpa da pessoa contra a qual o procedimento foi instaurado. 

 

 

Artigo 148.º - Proibição de utilizar as informações obtidas 

1 - As informações obtidas para utilização no processo indicado no pedido do Estado estrangeiro não podem 

ser utilizadas fora dele. 

2 - Excepcionalmente, e a pedido do Estado estrangeiro, ou de entidade judiciária internacional, o Ministro da 

Justiça, mediante parecer do Procurador-Geral da República, pode consentir na utilização das informações 

noutros processos penais. 

3 - A autorização de consultar um processo português, conferida a um Estado estrangeiro que nele intervém 

como lesado, está sujeita às condições referidas nos números anteriores. 
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Artigo 149.º - Confidencialidade 

1 - Se um Estado estrangeiro ou uma entidade judiciária internacional o solicitar, é mantida a 

confidencialidade do pedido de auxílio, do seu conteúdo e dos documentos que o instruam, bem como da 

concessão desse auxílio. 

2 - Se o pedido não puder ser cumprido sem quebra da confidencialidade, a autoridade portuguesa informa a 

autoridade interessada para que decida se o pedido deve, mesmo assim, ser executado. 

 

 

CAPÍTULO II - Pedido de auxílio 
Artigo 150.º - Legitimidade 

Podem solicitar auxílio as autoridades ou entidades estrangeiras competentes para o procedimento segundo 

o direito do respectivo Estado ou da respectiva organização internacional. 

 

 

Artigo 151.º - Conteúdo e documentos de apoio 

Além das indicações e documentos a que se refere o artigo 23.º, o pedido é acompanhado: 

a) No caso de notificação, de menção do nome e residência do destinatário ou de outro local em que possa 

ser notificado, da sua qualidade processual e da natureza do documento a notificar; 

b) Nos casos de revista, busca, apreensão, entrega de objectos ou valores, exames e perícias, de uma 

declaração certificando que são admitidos pela lei do Estado requerente ou pelo estatuto da entidade judiciária 

internacional; 

c) Da menção de determinadas particularidades do processo ou de requisitos que o Estado estrangeiro ou 

entidade judiciária deseje que sejam observados, incluindo a confidencialidade e prazos de cumprimento. 

 

 

Artigo 152.º - Processo 

1 - Os pedidos de auxílio que revistam a forma de carta rogatória podem ser transmitidos directamente entre 

autoridades judiciárias competentes, sem prejuízo da possibilidade de recurso às vias previstas no artigo 29.º 

2 - A decisão de cumprimento das cartas rogatórias dirigidas a autoridades portuguesas é da competência do 

juiz ou do Ministério Público, nos termos da legislação processual penal. 

3 - Recebida carta rogatória que não deva ser cumprida pelo Ministério Público, é-lhe dada vista para opor ao 

cumprimento o que julgar conveniente. 

4 - O cumprimento das cartas rogatórias é recusado nos casos seguintes: 

a) Quando a autoridade rogada não tiver competência para a prática do acto, sem prejuízo da transmissão da 

carta rogatória à autoridade judiciária competente, se esta for portuguesa; 

b) Quando a solicitação se dirigir a acto que a lei proíba ou que seja contrário à ordem pública portuguesa; 

c) Quando a execução da carta rogatória for atentatória da soberania ou da segurança do Estado; 

d) Quando o acto implicar execução de decisão de tribunal estrangeiro sujeita a revisão e confirmação e a 

decisão se não mostrar revista e confirmada. 

5 - Os restantes pedidos, nomeadamente os relativos ao envio de certificado de registo criminal, à verificação 

de identidade ou à simples obtenção de informações, podem ser directamente transmitidos às autoridades e 

entidades competentes e, uma vez satisfeitos, comunicados pela mesma forma. 

6 - O disposto no n.º 4 é aplicável, com as devidas adaptações, aos pedidos que não revistam a forma de carta 

rogatória. 
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7 - O disposto no n.º 3 é correspondentemente aplicável às rogatórias dirigidas às autoridades estrangeiras, 

emitidas pelas autoridades judiciárias portuguesas competentes, sendo passadas sempre que estas entidades 

entenderem que são necessárias à prova de algum facto essencial para a acusação ou para a defesa. 

 

 

CAPÍTULO III - Actos particulares de auxílio internacional 
Artigo 153.º - Notificação de actos e entrega de documentos 

1 - A autoridade portuguesa competente procede à notificação de actos processuais e de decisões que lhe 

forem enviadas, para o efeito, pela autoridade estrangeira. 

2 - A notificação pode fazer-se por simples comunicação ao destinatário por via postal ou, se a autoridade 

estrangeira o solicitar expressamente, por qualquer outra forma compatível com a legislação portuguesa. 

3 - A prova da notificação faz-se através de documento datado e assinado pelo destinatário ou por declaração 

da autoridade portuguesa que certifique o facto, a forma e a data da notificação. 

4 - Considera-se efectuada a notificação se a aceitação ou recusa do acto forem confirmadas por escrito. 

5 - Se a notificação não puder ser efectuada, a autoridade estrangeira é disso informada, indicando-se as 

razões. 

6 - O disposto nos números anteriores não obsta à notificação directa de pessoa que se encontre no território 

do Estado estrangeiro, nos termos previstos em acordo, tratado ou convenção de que Portugal seja parte. 

 

 

Artigo 154.º - Notificação para comparência 

1 - O pedido de notificação destinado a comparência de uma pessoa para intervir em processo estrangeiro na 

qualidade de suspeito, arguido, testemunha ou perito não obriga o destinatário da notificação. 

2 - A pessoa notificada é advertida, no acto da notificação, do direito de recusar a comparência. 

3 - A autoridade portuguesa recusa a notificação se esta contiver cominação de sanções ou quando não 

estiverem asseguradas as medidas necessárias à segurança da pessoa. 

4 - O consentimento para a comparência deve ser dado por declaração livremente prestada e reduzida a escrito. 

5 - O pedido de notificação indica as remunerações e indemnizações, bem como as despesas de viagem e 

estada a conceder, e deve ser transmitido com antecedência razoável, de forma a ser recebido até 50 dias antes 

da data em que a pessoa deve comparecer. 

6 - Em caso de urgência, pode admitir-se o encurtamento do prazo referido no número anterior. 

7 - As remunerações, indemnizações e despesas a que se refere o n.º 5 são calculadas em função do lugar da 

residência da pessoa que aceita comparecer e conforme as tarifas previstas pela lei do Estado em cujo território 

a diligência deve efectuar-se. 

 

 

Artigo 154.º-A - Transmissão e recepção de denúncias e queixas 

1 - Os órgãos de polícia criminal e as autoridades judiciárias recebem denúncias e queixas pela prática de 

crimes contra residentes em Portugal que tenham sido cometidos no território de outro Estado membro da 

União Europeia. 

2 - As denúncias e queixas recebidas nos termos do número anterior são transmitidas pelo Ministério Público, 

no mais curto prazo, à autoridade competente do Estado membro em cujo território foi praticado o crime, salvo 

se os tribunais portugueses forem competentes para o conhecimento da infracção. 

3 - O Ministério Público recebe das autoridades competentes de Estados membros da União Europeia 

denúncias e queixas por crimes praticados em território português contra residentes noutro Estado membro, 

para efeitos de instauração de procedimento criminal.  
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Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto 

 

 

Artigo 155.º - Entrega temporária de detidos ou presos 

1 - Uma pessoa detida ou presa em Portugal pode ser entregue temporariamente a uma autoridade estrangeira 

para os fins do artigo anterior, desde que dê o seu consentimento e estejam garantidas a manutenção da 

detenção e a sua restituição às autoridades portuguesas na data por estas estabelecida ou quando a 

comparência da pessoa já não for necessária. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a entrega não é admitida quando: 

a) A presença da pessoa detida ou presa for necessária num processo penal português; 

b) A entrega puder implicar o prolongamento da prisão preventiva; 

c) Atentas as circunstâncias do caso, a autoridade judiciária portuguesa considere inconveniente a entrega. 

3 - Ao pedido a que se refere o presente artigo aplica-se o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º 

4 - O tempo em que a pessoa estiver fora de Portugal é computado para efeitos de prisão preventiva ou de 

cumprimento de reacção criminal imposta no processo penal português. 

5 - Se a pena imposta à pessoa entregue nos termos deste artigo expirar enquanto ela se encontrar no território 

de um Estado estrangeiro, será a mesma restituída à liberdade, passando, a partir de então, a gozar do estatuto 

de pessoa não detida. 

6 - O Ministro da Justiça pode subordinar a concessão de auxílio a determinadas condições, que especificará. 

 

 

Artigo 156.º - Transferência temporária de detidos ou presos para efeitos de investigação 

1 - O disposto no artigo anterior é ainda aplicável aos casos em que, mediante acordo, uma pessoa detida ou 

presa em Portugal seja transferida para o território de outro Estado, para fins de realização de acto de 

investigação em processo português. 

2 - O consentimento previsto no n.º 1 do artigo anterior é dispensado sempre que se esteja perante uma 

transferência efectuada nos termos de acordo, tratado ou convenção internacional que não o exija. 

3 - Ao pedido de auxílio formulado a Portugal é correspondentemente aplicável o disposto no número anterior. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 104/2001, de 25 de Agosto 

 

 

Artigo 157.º - Salvo-conduto 

1 - A pessoa que comparecer no território de um Estado estrangeiro nos termos e para os fins dos artigos 

154.º, 155.º e 156.º não pode ser: 

a) Detida, perseguida ou punida, nem sujeita a qualquer outra restrição da sua liberdade individual, por factos 

anteriores à sua partida do território português diferentes dos determinados no pedido de cooperação; 

b) Obrigada, sem o seu consentimento, a prestar depoimento ou declaração em processo diferente daquele a 

que se refere o pedido. 

2 - A imunidade prevista no número anterior cessa quando a pessoa permanecer voluntariamente no território 

do Estado estrangeiro por mais de 45 dias após a data em que a sua presença já não for necessária, ou, tendo-

o abandonado, a ele regressar voluntariamente. 

3 - O disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável à pessoa que resida habitualmente 

no estrangeiro e que entre em Portugal em consequência de uma notificação para acto de processo penal. 
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Artigo 158.º - Trânsito 

1 - Ao trânsito de pessoa detida num Estado estrangeiro que deva comparecer num terceiro Estado para 

participar em acto ou diligência processual é correspondentemente aplicável o disposto no artigo 43.º 

2 - A detenção da pessoa em trânsito não se mantém se o Estado que autorizou a transferência pedir, 

entretanto, a sua restituição à liberdade. 

 

 

Artigo 159.º - Envio de objectos, valor, documentos ou processos 

1 - A pedido das autoridades estrangeiras competentes, os objectos, em especial os documentos e valores 

susceptíveis de apreensão segundo o direito português, podem ser colocados à disposição daquelas se se 

revelarem de interesse para decisão. 

2 - Os objectos e valores provenientes de uma infracção podem ser restituídos aos seus proprietários, mesmo 

sem dependência de procedimento instaurado no Estado requerente. 

3 - Pode ser autorizado o envio de processos penais ou outros, com fundado interesse para um processo 

estrangeiro, invocado no pedido de auxílio, com a condição de serem restituídos no prazo que for estabelecido 

pela autoridade portuguesa competente. 

4 - O envio de objectos, valores, processos ou documentos pode ser adiado se estes forem necessários para 

as finalidades de um processo em curso. 

5 - Em substituição dos processos e documentos pedidos podem ser enviadas cópias autenticadas; no 

entanto, se a autoridade estrangeira pedir expressamente o envio dos originais, o pedido é satisfeito na medida 

do possível, observada a condição de restituição a que se refere o n.º 3. 

 

 

Artigo 160.º - Produtos, objectos e instrumentos do crime 

1 - A pedido de autoridade estrangeira competente, podem ser efectuadas diligências destinadas a averiguar 

se quaisquer produtos do crime alegadamente praticado se encontram em Portugal, comunicando-se os 

resultados dessas diligências. 

2 - Na formulação do pedido, a autoridade estrangeira informa das razões pelas quais entende que esses 

produtos podem encontrar-se em Portugal. 

3 - A autoridade portuguesa providencia pelo cumprimento de decisão que decrete a perda de produtos do 

crime, proferida pelo tribunal estrangeiro, observando-se correspondentemente o disposto no título IV, na 

parte aplicável. 

4 - Quando a autoridade estrangeira comunicar a sua intenção de pretender a execução da decisão a que se 

refere o número anterior, a autoridade portuguesa pode tomar as medidas permitidas pelo direito português 

para prevenir qualquer transacção, transmissão ou disposição dos bens que sejam ou possam ser afectados 

por essa decisão. 

5 - As disposições do presente artigo são aplicáveis aos objectos e instrumentos do crime. 

 

 

Artigo 160.º-A - Entregas controladas ou vigiadas 

1 - Pode ser autorizada caso a caso, pelo Ministério Público, perante o pedido de um ou mais Estados 

estrangeiros, nomeadamente se previsto em instrumento convencional, a não actuação dos órgãos de polícia 

criminal, no âmbito de investigações criminais transfronteiriças relativas a infracções que admitam extradição, 

com a finalidade de proporcionar, em colaboração com o Estado ou Estados estrangeiros, a identificação e 

responsabilização criminal do maior número de agentes da infracção. 
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2 - O direito de agir e a direcção e controlo das operações de investigação criminal conduzidas no âmbito do 

número anterior cabem às autoridades portuguesas, sem prejuízo da devida colaboração com as autoridades 

estrangeiras competentes. 

3 - A autorização concedida nos termos do n.º 1 não prejudica o exercício da acção penal pelos factos aos 

quais a lei portuguesa é aplicável e só é concedida quando: 

a) Seja assegurado pelas autoridades estrangeiras competentes que a sua legislação prevê as sanções penais 

adequadas contra os agentes e que a acção penal será exercida; 

b) Seja garantida pelas autoridades estrangeiras competentes a segurança de substâncias ou bens em causa 

contra riscos de fuga ou extravio; e 

c) As autoridades estrangeiras competentes se comprometam a comunicar, com urgência, informação 

pormenorizada sobre os resultados da operação e os pormenores da acção desenvolvida por cada um dos 

agentes da prática das infracções, especialmente dos que agiram em Portugal. 

4 - Ainda que concedida a autorização mencionada anteriormente, os órgãos de polícia criminal intervêm se 

as margens de segurança tiverem diminuído sensivelmente ou se se verificar qualquer circunstância que 

dificulte a futura detenção dos agentes ou apreensão de substâncias ou bens; se esta intervenção não tiver 

sido comunicada previamente à entidade que concedeu a autorização, é-o nas vinte e quatro horas seguintes, 

mediante relato escrito. 

5 - Por acordo com o país de destino, quando se estiver perante substâncias proibidas ou perigosas em 

trânsito, estas podem ser substituídas parcialmente por outras inócuas, de tal se lavrando o respectivo auto. 

6 - O não cumprimento das obrigações assumidas pelas autoridades estrangeiras pode constituir fundamento 

de recusa de autorização em pedidos futuros. 

7 - Os contactos internacionais são efectuados através da Polícia Judiciária, pelo Gabinete Nacional da 

INTERPOL. 

8 - Qualquer outra entidade que receba pedidos de entregas controladas, nomeadamente a Direcção-Geral de 

Alfândegas, através do Conselho de Cooperação Aduaneira ou das suas congéneres estrangeiras, e sem 

prejuízo do tratamento da informação de índole aduaneira, deve dirigir imediatamente esses pedidos para a 

Polícia Judiciária, para efeito de execução. 

9 - É competente para decidir do pedido de entregas controladas o magistrado do Ministério Público na 

comarca de Lisboa. 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 104/2001, de 25 de Agosto 

 

 

Artigo 160.º-B - Acções encobertas 

1 - Os funcionários de investigação criminal de outros Estados podem desenvolver acções encobertas em 

Portugal, com estatuto idêntico ao dos funcionários de investigação criminal portugueses e nos demais termos 

da legislação aplicável. 

2 - A actuação referida no número anterior depende de pedido baseado em acordo, tratado ou convenção 

internacional e da observância do princípio da reciprocidade. 

3 - A autoridade judicial competente para a autorização é o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, sob 

proposta do magistrado do Ministério Público junto do Departamento Central de Investigação e Acção Penal 

(DCIAP). 

 
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 104/2001, de 25 de Agosto 
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Artigo 160.º-C - Intercepção de telecomunicações 

1 - Pode ser autorizada a intercepção de telecomunicações realizadas em Portugal, a pedido das autoridades 

competentes de Estado estrangeiro, desde que tal esteja previsto em acordo, tratado ou convenção 

internacional e se trate de situação em que tal intercepção seria admissível, nos termos da lei de processo 

penal, em caso nacional semelhante. 

2 - É competente para a recepção dos pedidos de intercepção a Polícia Judiciária, que os apresentará ao juiz 

de instrução criminal da comarca de Lisboa, para autorização. 

3 - O despacho referido no número anterior inclui autorização para a transmissão imediata da comunicação 

para o Estado requerente, se tal procedimento estiver previsto no acordo, tratado ou convenção internacional 

com base no qual é feito o pedido. 

Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 104/2001, de 25 de Agosto 

 

 

Artigo 161.º - Informações sobre o direito aplicável 

1 - A informação sobre o direito português aplicável em determinado processo penal solicitada por uma 

autoridade judiciária estrangeira é prestada pelo Gabinete de Documentação e Direito Comparado da 

Procuradoria-Geral da República. 

2 - Tratando-se de informação sobre direito estrangeiro, a autoridade judiciária portuguesa solicita, para o 

efeito, a colaboração do Gabinete referido no número anterior. 

 

 

Artigo 162.º - Informações constantes do registo criminal 

A comunicação directa de pedidos de registo criminal, a que se refere o n.º 5 do artigo 152.º, é efectuada aos 

serviços de identificação criminal. 

 

 

Artigo 163.º - Informações sobre sentenças 

1 - Podem também ser solicitadas informações ou cópias de sentenças ou medidas posteriores, bem como 

de qualquer outra informação relevante com as mesmas relacionadas, relativamente a nacionais do Estado 

requerente. 

2 - Os pedidos efectuados nos termos do número anterior são comunicados através da Autoridade Central. 

 

 

Artigo 164.º - Encerramento do processo de cooperação 

1 - Quando a autoridade encarregada da execução do pedido a considerar finda, envia os autos e outros 

documentos à autoridade estrangeira que o formulou. 

2 - Se a autoridade estrangeira considerar incompleta a execução do pedido, pode devolvê-lo para ser 

completado, especificando as razões da devolução. 

3 - O pedido é completado se a autoridade portuguesa considerar procedentes as razões indicadas para a 

devolução. 
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TÍTULO VII - Disposição final 
Artigo 165.º - Delegação de competências 

O Ministro da Justiça pode delegar no Procurador-Geral da República a competência para a prática dos actos 

previstos no n.º 1 do artigo 69.º, no n.º 6 do artigo 91.º, no artigo 92.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 107.º, nos 

n.os 3 e 4 do artigo 118.º e no n.º 2 do artigo 141.º 

 

 

Artigo 166.º - Norma revogatória 

É revogado o Decreto-Lei n.º 43/91, de 22 de Janeiro. 

 

 

Artigo 167.º - Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor no dia 1 de Outubro de 1999. 

 

Aprovada em 24 de Junho de 1999. 

O Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos. 

Promulgada em 13 de Agosto de 1999. 

Publique-se. 

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 

Referendada em 18 de Agosto de 1999. 

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. 

 

 

 

 

 

 

 

  



LEI DE COMBATE AO TERRORISMO | Lei n.º 52/2003, de 22 de Agosto 

439 

LEI DE COMBATE AO TERRORISMO 
Lei n.º 52/2003, de 22 de Agosto 

 

Atualizada de acordo com a Rectif. n.º 16/2003, de 29 de Outubro, Lei n.º 59/2007, de 04 de Setembro, Lei 

n.º 25/2008, de 05 de Junho, Lei n.º 17/2011, de 03 de Maio, Lei n.º 60/2015, de 24 de Junho e Lei n.º 

16/2019, de 14 de Fevereiro. 

 

SUMÁRIO 

Lei de combate ao terrorismo (em cumprimento da Decisão Quadro n.º 2002/475/JAI, do Conselho, de 13 de 

Junho) - décima segunda alteração ao Código de Processo Penal e décima quarta alteração ao Código Penal 

 

Lei n.º 52/2003, de 22 de Agosto 

Lei de combate ao terrorismo (em cumprimento da Decisão Quadro n.º 2002/475/JAI, do Conselho, de 13 de 

Junho) - Décima segunda alteração ao Código de Processo Penal e décima quarta alteração ao Código Penal. 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, para valer como 

lei geral da República, o seguinte: 

 

 

Artigo 1.º - Objecto 

A presente lei tem como objeto a previsão e a punição dos atos e organizações terroristas, transpondo para a 

ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2017/541, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março de 

2017, relativa à luta contra o terrorismo, e que substitui a Decisão-Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera 

a Decisão 2005/671/JAI do Conselho. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 16/2019, de 14 de Fevereiro 

 

 

Artigo 2.º - Organizações terroristas 

1 - Considera-se grupo, organização ou associação terrorista todo o agrupamento de duas ou mais pessoas 

que, actuando concertadamente, visem prejudicar a integridade e a independência nacionais, impedir, alterar 

ou subverter o funcionamento das instituições do Estado previstas na Constituição, forçar a autoridade pública 

a praticar um acto, a abster-se de o praticar ou a tolerar que se pratique, ou ainda intimidar certas pessoas, 

grupos de pessoas ou a população em geral, mediante: 

a) Crime contra a vida, a integridade física ou a liberdade das pessoas; 

b) Crime contra a segurança dos transportes e das comunicações, incluindo as informáticas, telegráficas, 

telefónicas, de rádio ou de televisão; 

c) Crime de produção dolosa de perigo comum, através de incêndio, explosão, libertação de substâncias 

radioactivas ou de gases tóxicos ou asfixiantes, de inundação ou avalancha, desmoronamento de construção, 

contaminação de alimentos e águas destinadas a consumo humano ou difusão de doença, praga, planta ou 

animal nocivos; 

d) Actos que destruam ou que impossibilitem o funcionamento ou desviem dos seus fins normais, definitiva 

ou temporariamente, total ou parcialmente, meios ou vias de comunicação, instalações de serviços públicos 

ou destinadas ao abastecimento e satisfação de necessidades vitais da população; 

e) Investigação e desenvolvimento de armas biológicas ou químicas; 
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«f) Crimes que impliquem o emprego de energia nuclear, armas de fogo, biológicas ou químicas, substâncias 

ou engenhos explosivos, meios incendiários de qualquer natureza, encomendas ou cartas armadilhadas; 

sempre que, pela sua natureza ou pelo contexto em que são cometidos, estes crimes sejam susceptíveis de 

afectar gravemente o Estado ou a população que se visa intimidar. 

2 - Quem promover ou fundar grupo, organização ou associação terrorista, a eles aderir ou os apoiar, 

nomeadamente através do fornecimento de informações ou meios materiais, é punido com pena de prisão de 

8 a 15 anos. 

3 - Quem chefiar ou dirigir grupo, organização ou associação terrorista é punido com pena de prisão de 15 a 

20 anos. 

4 - Quem praticar actos preparatórios da constituição de grupo, organização ou associação terrorista é punido 

com pena de prisão de 1 a 8 anos. 

5 - A pena pode ser especialmente atenuada ou não ter lugar a punição se o agente abandonar voluntariamente 

a sua actividade, afastar ou fizer diminuir consideravelmente o perigo por ela provocado ou auxiliar 

concretamente na recolha das provas decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Rectif. n.º 16/2003, de 29 de Outubro 

Lei n.º 25/2008, de 05 de Junho 

 

 

Artigo 3.º - Outras organizações terroristas 

1 - Aos grupos, organizações e associações previstas no n.º 1 do artigo anterior são equiparados os 

agrupamentos de duas ou mais pessoas que, actuando concertadamente, visem, mediante a prática dos factos 

aí descritos, prejudicar a integridade ou a independência de um Estado, impedir, alterar ou subverter o 

funcionamento das instituições desse Estado ou de uma organização pública internacional, forçar as 

respectivas autoridades a praticar um acto, a abster-se de o praticar ou a tolerar que se pratique, ou ainda 

intimidar certos grupos de pessoas ou populações. 

2 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 2 a 5 do artigo anterior. 

 

 

Artigo 4.º - Terrorismo 

1 - Quem praticar os factos previstos no n.º 1 do artigo 2.º, com a intenção nele referida, é punido com pena 

de prisão de 2 a 10 anos, ou com a pena correspondente ao crime praticado, agravada de um terço nos seus 

limites mínimo e máximo, se for igual ou superior àquela, não podendo a pena aplicada exceder o limite 

referido no n.º 2 do artigo 41.º do Código Penal. 

2 - Quem praticar crime de furto qualificado, roubo, extorsão, burla informática e nas comunicações, falsidade 

informática, ou falsificação de documento com vista ao cometimento dos factos previstos no n.º 1 do artigo 

2.º, é punido com a pena correspondente ao crime praticado, agravada de um terço nos seus limites mínimo 

e máximo. 

3 - Quem, por qualquer meio, difundir mensagem ao público incitando à prática dos factos previstos no n.º 1 

do artigo 2.º, com a intenção nele referida, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. 

4 - Quando os factos previstos no número anterior forem praticados por meio de comunicação eletrónica, 

acessíveis por Internet, o agente é punido com pena de prisão de 1 a 6 anos. 

5 - Quem, com o propósito de ser recrutado para a prática dos factos previstos no n.º 1 do artigo 2.º, com a 

intenção nele referida, aceder ou obtiver acesso, através de sistema informático ou por qualquer outro meio, 



LEI DE COMBATE AO TERRORISMO | Lei n.º 52/2003, de 22 de Agosto 

441 

às mensagens aludidas no n.º 3 e delas fizer uso na prática dos respetivos atos preparatórios, é punido com 

pena de prisão até 3 anos ou multa até 360 dias. 

6 - Quem, por qualquer meio, recrutar outrem para a prática dos factos previstos no n.º 1 do artigo 2.º, com a 

intenção nele referida, é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos. 

7 - Quem, por qualquer meio, treinar ou instruir outrem, receber de outrem ou adquirir por si próprio treino, 

instrução ou conhecimentos, sobre o fabrico ou a utilização de explosivos, armas de fogo ou outras armas e 

substâncias nocivas ou perigosas, ou sobre outros métodos e técnicas específicos para a prática dos factos 

previstos no n.º 1 do artigo 2.º, com a intenção nele referida, é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos. 

8 - Quem, em reunião pública, através de meio de comunicação social, por divulgação de escrito ou outro 

meio de reprodução técnica, recompensar ou louvar outra pessoa, grupo, organização ou associação pela 

prática dos factos previstos no n.º 1 do artigo 2.º, de forma adequada a criar perigo da prática de outro crime 

da mesma espécie, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias. 

9 - Quando os factos previstos no número anterior forem praticados por meios de comunicação eletrónica, 

acessíveis por Internet, o agente é punido com pena de prisão até 4 anos ou com pena de multa até 480 dias. 

10 - Quem, por qualquer meio, viajar ou tentar viajar para um território diferente do seu Estado de residência 

ou nacionalidade, com vista a dar, receber ou adquirir por si próprio apoio logístico, treino, instrução ou 

conhecimentos, sobre o fabrico ou a utilização de explosivos, armas de fogo ou outras armas e substâncias 

nocivas ou perigosas, ou sobre outros métodos e técnicas específicas para a prática de factos previstos no n.º 

1 do artigo 2.º, com a intenção nele referida, é punido com pena de prisão até 5 anos. 

11 - Quem, por qualquer meio, viajar ou tentar viajar para um território diferente do seu Estado de residência 

ou nacionalidade, com vista à adesão a uma organização terrorista ou ao cometimento de factos previstos no 

n.º 1 do artigo 2.º, com a intenção nele referida, é punido com pena de prisão até 5 anos. 

12 - Quem organizar ou facilitar a viagem ou tentativa de viagem previstas nos números anteriores, é punido 

com pena de prisão até 4 anos. 

13 - A pena pode ser especialmente atenuada ou não ter lugar a punição se o agente abandonar 

voluntariamente a sua actividade, afastar ou fizer diminuir consideravelmente o perigo por ela provocado, 

impedir que o resultado que a lei quer evitar se verifique, ou auxiliar concretamente na recolha das provas 

decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 25/2008, de 05 de Junho 

Lei n.º 17/2011, de 03 de Maio 

Lei n.º 60/2015, de 24 de Junho 

Lei n.º 16/2019, de 14 de Fevereiro 

 

 

Artigo 5.º - Terrorismo internacional 

1 - Quem praticar os factos previstos no n.º 1 do artigo 2.º com a intenção referida no n.º 1 do artigo 3.º é 

punido com a pena de 2 a 10 anos, ou com a pena correspondente ao crime praticado, agravada de um terço 

nos seus limites mínimo e máximo, se for igual ou superior àquela. 

2 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 2 a 13 do artigo anterior. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 17/2011, de 03 de Maio 

Lei n.º 60/2015, de 24 de Junho 
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Artigo 5.º-A - Financiamento do terrorismo 

1 - Quem, por quaisquer meios, direta ou indiretamente, fornecer, recolher ou detiver fundos ou bens de 

qualquer tipo, bem como produtos ou direitos suscetíveis de ser transformados em fundos, com a intenção 

de serem utilizados ou sabendo que podem ser utilizados, total ou parcialmente, no planeamento, na 

preparação ou para a prática das infrações previstas no n.º 1 do artigo 2.º, quer com a intenção nele referida 

quer com a intenção referida no n.º 1 do artigo 3.º, bem como nos n.os 3, 6, 7, 10, 11 e 12 do artigo 4.º, é 

punido com pena de prisão de 8 a 15 anos. 

2 - Para que um ato constitua a infração prevista no número anterior não é necessário que os fundos 

provenham de terceiros, nem que tenham sido entregues a quem se destinam, ou que tenham sido ou se 

destinem a ser efetivamente utilizados para cometer os factos nele previstos, bastando que o agente tenha 

consciência de que se destinam a organizações terroristas ou a terroristas individuais. 

3 - A pena é especialmente atenuada ou não tem lugar a punição, se o agente voluntariamente abandonar a 

sua actividade, afastar ou fizer diminuir consideravelmente o perigo por ele provocado ou auxiliar 

concretamente na recolha de provas decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 60/2015, de 24 de Junho 

Lei n.º 16/2019, de 14 de Fevereiro 

 

 

Artigo 6.º - Responsabilidade penal das pessoas colectivas e equiparadas 

As pessoas colectivas e entidades equiparadas são responsáveis, nos termos gerais, pelos crimes previstos 

na presente lei. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 59/2007, de 04 de Setembro 

 

 

Artigo 6.º-A - Comunicação de decisão final condenatória 

Os tribunais enviam à Unidade de Coordenação Antiterrorismo, com a maior brevidade e em formato 

eletrónico, certidões das decisões finais condenatórias proferidas em processos instaurados pela prática de 

crimes de terrorismo, organizações terroristas, terrorismo internacional e financiamento do terrorismo. 

Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 60/2015, de 24 de Junho 

 

 

 

Artigo 7.º - Direito subsidiário 

São aplicáveis subsidiariamente à matéria constante da presente lei as disposições do Código Penal e 

respectiva legislação complementar. 

 

 

Artigo 8.º - Aplicação no espaço 

1 - Para efeitos da presente lei, e salvo tratado ou convenção internacional em contrário, a lei penal portuguesa 

é aplicável aos factos cometidos fora do território nacional: 

a) Quando constituírem os crimes previstos nos artigos 2.º e 4.º; 

b) Quando constituírem os crimes previstos nos artigos 3.º, 5.º e 5.º-A, desde que o agente seja encontrado 

em Portugal e não possa ser extraditado ou entregue em execução de mandado de detenção europeu. 
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2 - Aos crimes previstos na alínea a) do número anterior não é aplicável o n.º 2 do artigo 6.º do Código Penal. 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Lei n.º 25/2008, de 05 de Junho 

 

 

Artigo 9.º - Alterações ao Código de Processo Penal 

O artigo 1.º do Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de Fevereiro, e alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 387-E/87, de 29 de Dezembro, pelas Leis n.os 17/91, de 10 de Janeiro, e 57/91, de 13 

de Agosto, pelos Decretos-Leis n.os 343/93, de 1 de Outubro, 423/91, de 30 de Outubro, e 317/95, de 28 de 

Novembro, pelas Leis n.os 59/98, de 25 de Agosto, 3/99, de 13 de Janeiro, e 7/2000, de 27 de Maio, pelo 

Decreto-Lei n.º 320-C/2000, de 15 de Dezembro, e pela Lei n.º 30-E/2000, de 20 de Dezembro, passa a ter a 

seguinte redacção: 

'Artigo 1.º 

[...] 

1 - ... 

2 - ... 

a) Integrarem os crimes previstos no artigo 299.º do Código Penal e nos artigos 2.º e 3.º da Lei n.º 52/2003, 

de 22 de Agosto; 

b) ...' 

 

 
Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: 

Rectif. n.º 16/2003, de 29 de Outubro 

 

 

Artigo 10.º - Alterações ao Código Penal 

O artigo 5.º do Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, e alterado pela Lei 

n.º 6/84, de 11 de Maio, pelos Decretos-Leis n.os 132/93, de 23 de Abril, e 48/95, de 15 de Março, pelas Leis 

n.os 65/98, de 2 de Setembro, 7/2000, de 27 de Maio, 77/2001, de 13 de Julho, 97/2001, 98/2001, 99/2001 

e 100/2001, de 25 de Agosto, e 108/2001, de 28 de Novembro, e pelos Decretos-Leis n.os 323/2001, de 17 

de Dezembro, e 38/2003, de 8 de Março, passa a ter a seguinte redacção: 

'Artigo 5.º 

[...] 

1 - ... 

a) Quando constituírem os crimes previstos nos artigos 221.º, 262.º a 271.º, 308.º a 321.º e 325.º a 345.º; 

b) ... 

c) ... 

d) ... 

e) ... 

2 - ...' 

 
Consultar o Decreto-Lei n.º 48/95, 15 Março (actualizado face ao diploma em epígrafe) 

 

 

Artigo 11.º - Norma revogatória 

São revogados os artigos 300.º e 301.º do Código Penal.  
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Aprovada em 26 de Junho de 2003. 

O Presidente da Assembleia da República, João Bosco Mota Amaral. 

Promulgada em 4 de Agosto de 2003. 

Publique-se. 

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 

Referendada em 8 de Agosto de 2003. 

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso. 
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BASE DE DADOS DA PGR SOBRE PROCESSOS CRIME CONTRA AGENTES DE 

AUTORIDADE 
Decreto-Lei n.º 294/99, de 3 de Agosto 

 

SUMÁRIO 

Regulamenta a base de dados da Procuradoria-Geral da República sobre processos crime contra agentes de 

autoridade 

 

Decreto-Lei n.º 294/99, de 3 de Agosto 

O recurso às novas aplicações informáticas é, actualmente, um instrumento indispensável à prossecução do 

objectivo de modernização do aparelho da justiça. 

A Lei nº 67/98, de 26 de Outubro, estabelece que o tratamento dos dados pessoais deve processar-se de forma 

transparente e no estrito respeito pela reserva da vida privada, bem como pelos direitos, liberdades e garantias 

fundamentais do cidadão. 

O presente diploma cria na Procuradoria-Geral da República uma base de dados sobre processos crime contra 

agentes de autoridade, constituída por dados de natureza pessoal. Importa, pois, proceder à regulamentação 

desta base de dados. 

Foi ouvida a Comissão Nacional de Protecção de Dados. 

Assim: 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta, para valer como lei geral 

da República, o seguinte: 

 

 

Artigo 1.º - Âmbito e finalidade da base de dados 

1 - A Procuradoria-Geral da República dispõe de uma base de dados sobre processos crime contra agentes 

de autoridade, adiante designada «agentes de autoridade», com dados de natureza pessoal. 

2 - A base de dados referida no número anterior tem por finalidade centralizar na Procuradoria-Geral da 

República a recolha, a actualização e o tratamento da informação relativa às ocorrências criminais respeitantes 

a agentes de autoridade, de modo a evidenciar a relevância criminal dos factos, assegurar o seu tratamento 

pelas instâncias formais de controlo e acompanhar a respectiva evolução processual. 

 

 

Artigo 2.º - Entidade responsável pelo tratamento da base de dados 

1 - A Procuradoria-Geral da República é a responsável pelo tratamento da base de dados «agentes de 

autoridade», nos termos do artigo 3.º, alínea d), da Lei nº 67/98, de 26 de Outubro. 

2 - Cabe ao Procurador-Geral da República, por si ou através de pessoa que designar, assegurar o direito de 

informação e de acesso aos dados pelos respectivos titulares, a correcção de inexactidões, o completamento 

de omissões, a supressão de dados indevidamente registados, apreciar a necessidade de conservação dos 

dados pessoais, velar pela legalidade da consulta ou da comunicação da informação, bem como definir os 

termos do controlo necessário à segurança da informação. 

 

 

Artigo 3.º - Dados recolhidos 

São recolhidos para tratamento automatizado os seguintes dados pessoais: 

a) O nome do agente, a corporação a que pertence e o nome do ofendido; 
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b) A identificação do processo, o tipo de crime que o motivou e a indicação sumária dos respectivos termos 

relevantes, nomeadamente a data da acusação ou do despacho de arquivamento, a data de pronúncia ou do 

despacho que designa dia para julgamento e a data e o sentido da decisão final. 

 

 

Artigo 4.º - Recolha e actualização 

1 - Os dados devem ser exactos, pertinentes, actuais e não exceder a finalidade determinante da sua recolha, 

devendo ser seleccionados antes do seu registo informático. 

2 - Os dados pessoais são recolhidos e actualizados a partir das comunicações dos agentes do Ministério 

Público junto dos respectivos tribunais. 

3 - A recolha dos dados para tratamento automatizado deve limitar-se ao estritamente necessário ao exercício 

das competências legais referidas no artigo 1.º, n.º 2, não podendo ser utilizada para qualquer outra finalidade 

com aquela incompatível. 

 

 

Artigo 5.º - Acesso directo aos dados 

Têm acesso directo aos dados referidos no artigo 3.º: 

a) Os funcionários dos serviços da Procuradoria-Geral da República competentes para a realização dos 

procedimentos administrativos e informáticos inerentes ao registo e tratamento dos processos; 

b) Os magistrados do Ministério Público e os magistrados judiciais, sempre que, no exercício das suas 

funções, o acesso se revele necessário à sua intervenção processual. 

 

 

Artigo 6.º - Comunicação de dados 

1 - Os dados constantes do artigo 3.º podem ser comunicados à corporação a que o agente pertence, bem 

como às entidades oficiais competentes para o exercício de funções de controlo da actividade das forças de 

segurança, mas só na medida do estritamente necessário ao exercício das respectivas atribuições. 

2 - Os dados conhecidos nos termos do número anterior não podem ser transmitidos a terceiros. 

3 - A informação pode ser divulgada para fins estatísticos, históricos ou de investigação científica, mediante 

autorização do responsável pela base de dados, desde que não possam ser identificáveis as pessoas a que 

respeita. 

 

 

Artigo 7.º - Condições de transmissão dos dados 

1 - A qualidade dos dados deve ser verificada antes da sua comunicação. 

2 - A comunicação pode ser feita através de reprodução do registo ou registos informáticos respeitantes à 

pessoa em causa. 

3 - A comunicação dos dados pessoais deve respeitar os princípios da finalidade da recolha e da pertinência. 

 

 

Artigo 8.º - Conservação dos dados pessoais 

1 - Os dados pessoais são conservados apenas durante o período estritamente necessário à realização do fim 

informativo a que se destinam. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, os dados pessoais inseridos na base são conservados: 

a) Pelo período de um ano a contar da data da extinção do procedimento criminal no processo de que tenham 

sido extraídos; 
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b) Indefinidamente, se vierem a mostrar-se necessários à prossecução dos fins previstos no artigo 6.º, n.º 3, 

caso em que o acesso fica condicionado a autorização do responsável pelo tratamento. 

3 - O prazo referido na alínea a) do número anterior pode ser alargado até três anos contados sobre a data de 

extinção do procedimento criminal, desde que expressamente justificado o interesse na manutenção dos 

dados. 

 

 

Artigo 9.º - Acesso aos dados pelo titular 

A qualquer pessoa, devidamente identificada e que assim o solicite, por escrito, ao responsável pela base de 

dados, é reconhecido o direito de conhecer o conteúdo do registo ou registos dos seus dados pessoais, sem 

prejuízo do disposto no artigo 6.º da Lei n.º 65/93, de 26 de Agosto, e no artigo 11.º, n.º 2, da Lei nº 67/98, 

de 26 de Outubro. 

 

 

Artigo 10.º - Actualização e correcção de inexactidões 

Desde que o solicite, por escrito, ao responsável pela base de dados, qualquer pessoa tem, relativamente aos 

dados que lhe respeitem, o direito de exigir a actualização e a correcção de informações inexactas e o 

completamento das total ou parcialmente omissas, bem como a supressão das indevidamente registadas, nos 

termos do artigo 11.º, n.º 1, alínea d), da Lei nº 67/98, de 26 de Outubro. 

 

 

Artigo 11.º - Segurança da informação 

Tendo em vista a segurança da informação, e sem prejuízo do disposto no artigo 15.º da Lei nº 67/98, de 26 

de Outubro, são objecto de controlo: 

a) A entrada nas instalações utilizadas para o tratamento de dados pessoais, a fim de impedir o acesso aos 

dados por pessoa não autorizada; 

b) Os suportes utilizados, a fim de impedir que possam ser lidos, copiados, alterados ou retirados por pessoa 

não autorizada; 

c) A inserção de dados, para impedir a introdução, assim como qualquer tomada de conhecimento, alteração 

ou eliminação não autorizadas de dados pessoais; 

d) Os sistemas de tratamento automatizado de dados, para impedir que possam ser utilizados por pessoas 

não autorizadas, através de instalações de transmissão de dados; 

e) O acesso aos dados, para que as pessoas autorizadas só possam ter acesso aos dados que interessem ao 

exercício das suas atribuições legais; 

f) A transmissão de dados, para garantir que o envio destes, através de instalações de transmissão de dados, 

se limite às entidades autorizadas; 

g) A introdução de dados pessoais nos sistemas de tratamento automatizado, por forma a verificar-se que 

dados foram introduzidos, quando e por quem; 

h) A transmissão de dados e o transporte de suportes de dados, para impedir que os dados possam ser lidos, 

copiados, alterados ou eliminados por forma não autorizada. 

 

 

Artigo 12.º - Sigilo profissional 

Aquele que, no exercício das suas funções, tome conhecimento de dados registados na base de dados 

«agentes de autoridade» fica obrigado a sigilo profissional, nos termos do artigo 17.º, n.º 1, da Lei nº 67/98, 

de 26 de Outubro.  
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Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 17 de Junho de 1999. - António Manuel de Oliveira Guterres 

- José Luís Lopes da Mota. 

Promulgado em Ponta Delgada, Açores, em 20 de Julho de 1999. 

Publique-se. 

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 

Referendado em 22 de Julho de 1999. 

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






