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Anexo 3B 
 
DECLARAÇÕES – CAMINHANDO NA LINHA 
 
A. A pen drive é minha, assim eu posso guardar nela aquilo que eu queira 
B. Quando uma mulher está de fato de banho na praia, tal representa uma licença para que 

todos a olhem e tirem fotos 
C. Se um homem e uma mulher viajam de carro para as Províncias, o homem deve dirigir o 

carro 
D. Quem cala consente. Se um homem diz algo e a mulher fica em silêncio, é por que 

concorda  
E. Quando uma pessoa de mais idade trabalha com uma pessoa mais jovem, a mais jovem 

deve o respeito em seguir a instrução do colega mais velho 
F. Se um homem vê uma mulher bonita, ele deve expressar-se pela beleza dela. Essa é a 

natureza do homem! 
G. Se uma pessoa vê na rua um automóvel fantástico e o acha o máximo, esta pessoa deve 

parar o automóvel e expressar a sua adoração ao automóvel ao condutor do automóvel 
H. É meu direito guardar e assistir aquilo que eu ache pertinente no meu computador do 

trabalho 
I. Se duas pessoas têm um problema, melhor não se meter, pois tal é problema somente 

deles 
J. Uma mulher que namora com diversos homens não é boa mulher 
K. Se eu vejo uma carteira com dinheiro na rua, eu pego-a. Hoje é meu dia de sorte! 
L. Se uma pessoa deixa um telefone na mesa para ir à casa de banho, eu não o pego 
M. Se eu faço uma piada, todos devem compreender que foi uma brincadeira 
N. “Come a carne, fica-se com o osso”. Se eu faço alguma coisa para alguém, esta pessoa 

depois fica a dever algo para mim. 
O. Ao falar do meu problema para outros, só acabo por envergonhar-me. Melhor ficar 

calado! 
  



Anexo 4A 
História do Filme Afrida 

 
 
  



Estudo de caso

AFRIDA
01



Este jovem engraçado e sorridente com um 
grupo de amigos é o Abel,

o oficial de distribuição de ajuda que 
trabalha para uma ONG local.

A ONG onde o Abel trabalha é uma orga-
nização parceira das Nações Unidas que 
abriu recentemente um centro de recepção 
próximo da vila de Abel.



O Abel é conhecido como 
jovem muito atencioso

porque tenta, sempre, 
devolver aos outros o que a 
vida lhe deu.

No local de trabalho, é muito atencioso 
e profissional com os beneficiários.



A jovem a quem ele está  
a dizer olá é uma delas.

O seu nome é Afrida.

Tal como todas as pessoas aqui, ela acha que o Abel é realmente amável.

É muito tímida, mas acabou por encontrar coragem para lhe dizer olá pela primeira vez.

Mas provavelmente não será a última vez...

É uma rapariga de 17 anos que vive 
sozinha perto do centro de recepção.

Apesar desta nova amizade com o Abel,



Apesar desta nova amizade com o Abel,



Afrida sente-se muito sozinha todos os dias.

É, completamente, dependente do apoio humanitário

e odeia a sua vida aqui.

A sua melhor amiga, Lara, convenceu-a que
a única via para ter uma vida melhor será 
tornar-se «amiga especial» do Abel.



Como membro da equipa de uma 
ONG, ele poderá, certamente, 
fornecer-lhe alguns recursos extras 
e talvez até ajudá-la a mudar-se 
para outro país, onde ela poderá 
começar uma nova vida

Embora Afrida não se sinta à vontade 
com a sugestão de Lara, não vê outra 
saída. 

Ela poderá até voltar para a escola e 
tornar-se uma pintora famosa!!



Então um dia...

decide encontrar o Abel na sua casa. 

Sente-se muito nervosa e confusa.



Abel fica surpreendido por a ver ali,

mas decide convidá-la a entrar.

Depois de conversar 
um pouco…



ela finalmente diz ao Abel que, se ele lhe 
der algum serviços e apoio extra, ela estará 
disposta a dormir com ele

Ele nunca esperou que uma 
amiga sua agisse desta forma!

Mas Afrida insiste.

Ela é uma jovem bonita. Talvez um pouco 
jovem demais. Mas na vila de Abel, as meninas 
da sua idade já estariam casadas

Abel não sabe em que pensar.



Mas Afrida insiste.

Não, talvez ele não deveria… Abel lembra-se, vagamente, de uma formação no seu 
local de trabalho sobre prevenção da exploração e 
abuso sexual. 

Infelizmente, esqueceu-se dos detalhes, pois não 
considerou a formação importante no momento.

Pensava que as normas, provavel-
mente, não se aplicariam a si de 
nenhuma maneira, porque ele tra-
balha para uma organização local.

E aliás foi a Afrida que mostrou 
interesse por ele primeiro

E os dois gostam, realmente, um do outro



Porquê que ele não a ajudaria de alguma forma?

No dia seguinte, o Abel contou ao seu colega

Faustino sobre o que aconteceu.



Faustino não se sentiu confortável
com a história Não tem a certeza se 

Abel agiu de forma 
inadequada.

Foi um encontro consensual, pensa ele.

Entretanto, Abel e Afrida continuam a encon-
trar-se à noite na casa de Abel.



Faustino descobre, logo, que Afrida tem apenas 17 anos. 
Isso é contra as normas da organização, que proíbe re-
lações sexuais com menores de 18 anos, independente-
mente da idade legal de consentimento do país.

Ao falar com a Lara, ele descobre também que Afrida espera 
utilizar esse relacionamento sexual para ter acesso a mais 
serviços ou até mesmo para se mudar para outro país.



Faustino acha que Abel deve acabar com esses encontros.

E se Afrida engravidar?

E se a comunidade descobrir o caso?

Isso não será bom para a organização.

Além disso, Abel terá problemas? Há muita coisa que pode correr mal aqui.



Faustino diz ao seu colega para parar de se encontrar com Afrida ou para 
formalizar o relacionamento, casando-se o mais rápido possível.

Além disso, Faustino não tem a certeza do que ele mais pode 
ou deve fazer, por isso decide não tomar outras medidas.

Já manifestei as minhas preocupações a 
Abel. O que ele fizer agora será com ele.



Anexo 4B 
Página de Exercício – Relação de Poder (Filme Afrida) 

 
 
 
  



QUESTIONÁRIO DO ESTUDO DE CASO 1

Quem tem poder sobre a vítima? Porquê? Como?
Utilize a tabela a seguir para descrever resumidamente a 
sua resposta para cada personagem.

QUESTÃO 1

NOME DO PERSONAGEM TEM PODER? Porquê? Como?

Abel  SIM        NÃO

Afrida  SIM        NÃO

Faustin  SIM        NÃO

Lara  SIM        NÃO



Anexo 5A 
Estudos Casos – Identificação do tipo de má conduta ou infração de natureza sexual 
 
Sabendo que a prostituição não é crime, o Sr. Shin vai a uma Casa de Prostituição. 
O Sr. Shin trabalha com uma organização parceira da ONU. 
Exploração sexual • envolve troca de dinheiro por relações sexuais e também 

aproveitamento do poder para ter relações sexuais 
• a proibição de contratação de profissionais do sexo independe do 

ordenamento doméstico 
• os altos níveis de exigência aplicam-se a qualquer forma de 

contratação pela ONU ou seus parceiros 
• a proibição de contratação de profissionais do sexo aplica-se em 

qualquer âmbito da vida do funcionário, mesmo quando este está 
fora do horário de trabalho, em lazer ou em férias, por exemplo. 

 
O Sr. Joaquim, que trabalha em um dos parceiros da ONU, recebe, por vezes, e-
mails pessoais do seu colega o Francisco, mesmo que não os queira receber. Na 
maior parte das vezes, os e-mails contêm fotos de mulheres nuas ou topless em 
poses insinuantes. 
Assédio sexual • envolve a partilha de fotos inapropriadas (pornográficas) que são 

ofensivas para o colega de trabalho 
• o AS pode ser praticado por qualquer meio, não necessariamente 

físico, ou seja, imagens podem configurar AS 
• a questão não explica qual a intenção do colega, mas somente 

que a Sra. Amita não queria recebê-los, a demonstrar que o que 
interessa é o impacto da conduta e não a intenção do agente 

• o AS é sempre proibido, mesmo que não seja praticado 
estritamente no escritório ou por meios profissionais (nesse caso, 
eram e-mails pessoais, mas as partes eram colegas, funcionários 
da mesma organização) 

 
O Sr. Souza é motorista contratado. Gosta de falar com os colegas sobre como teve 
relações sexuais com algumas das beneficiárias da organização durante as viagens 
às províncias, principalmente com jovens bonitas, e como normalmente 
convidando-as para jantar e pagando jantar e levando-as para passear antes de 
levar de volta ao hotel. 
Exploração Sexual 
& 
Assédio sexual 
 

• o Sr. Souza é motorista contratado, abrindo para a oportunidade 
de demonstrar, mais uma vez, que a proibição de ES não depende 
do regime de contratação ou da posição ocupada dentro da 
organização 

• a ES independe do consentimento das beneficiárias ou de suposta 
vantagem que estas teriam (i.e. jantar pago e passeios), uma vez 
que interessa aqui a exploração da desigualdade existente entre 
as partes envolvidas 



• a relação de desigualdade e a exploração da vulnerabilidade 
económica das beneficiárias, pelo Sr. Souza, pode ser visto pela 
ligação direta existente entre a manutenção de relações sexuais 
e o oferecimento de “vantagens” 

 
• caso os colegas fiquem incomodados com a conversa e não 

queriam ouvir sobre a vida sexual do Sr. Souza, por exemplo, há 
ainda situação de AS 

 
 
O Sr. José tem relações sexuais com uma rapariga de 17 anos. A rapariga consentiu, 
não sendo obrigada. Depois, por razões culturais, decide por casar com a rapariga. 
Abuso sexual 
 

• a actividade sexual com menores de 18 anos é sempre abuso 
sexual, independentemente de consentimento e vontade da 
pessoa 

• a comunidade internacional entende que menores de 18 anos 
são crianças e assim devem ser tratadas, compreendendo-se a 
sua situação de vulnerabilidade decorrente da idade e da 
condição de pessoa em formação e em desenvolvimento (i.e. 
Convenção Sobre os Direitos da Criança, da ONU) 

• mesmo que não seja crime – pois já tinha 17 anos – e em Angola 
não configura um ilícito criminal, é abuso sexual em relação aos 
padrões das Nações Unidas 

• o abuso sexual não é compensado/anulado/afastado pelo 
casamento 

 
A Sra. Marina é chefe de departamento e solicita a um estagiário para que vá 
jantar com ela. O jovem estagiário diz uma vez que está ocupado. A Sra. Marina 
envia mensagens ao estagiário solicitando que aceite o seu convite e, ainda, 
manda emojis de coração, copo de vinho, etc. O jovem não responde às 
mensagens pois se sente constrangido. 
Assédio sexual 
 

• assédio sexual pode ser executado de várias formas, como com 
um convite para jantar e, mesmo quando recusado, a insistência 
por outros meios, que sequer precisa se dar de forma presencial, 
podendo também ser por mensagem e por imagens 

• nota-se uma situação de desconforto do estagiário, e assim o seu 
impacto é negativo 

• tentativas de “conquista” pode chegar a compreender um 
assédio sexual quando que estas resultem em constrangimento 
ou desconforto, mesmo que a intenção da Sra. Marina era de ter 
um relacionamento amoroso consensual 

 
 
 
 



O Sr. Carlos é funcionário de uma ONG que realiza ações de apoio às mulheres que 
cultivam mandioca e outros vegetais, dando adubo e por vezes sementes. Num dia 
de visita ao local de apoio, vendo que a Sra. Maria estava sozinha na sua casa, Sr. 
Carlos pede para que uma beneficiária o masturbe. A beneficiária considera tal 
“pedido” como uma ordem e sente um dever em realizar tal ação por medo de que 
a sua família perca o seu benefício.   
Abuso sexual 
 

• Apesar do Sr. Carlos não ter usado da força, considerando que era 
uma situação específica, sem algum contexto de relacionamento 
prévio consensual entre estes, entende-se que o contexto da 
relação cria uma situação de “coação” da beneficiária 

• O Sr. Carlos não usou de força física ou ameaça, mas o contexto 
era um em que poder-se-ia dizer que houve uma certa medida de 
coação 

• Tal ação provavelmente não configuraria um crime de “agressão 
sexual” como previsto no Código Penal Angolano, mas no âmbito 
dos padrões da ONU entende-se que tal ação é 
inquestionavelmente reprovável 
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Poweerpoint – Cada Atividade em Seu Lugar 
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QUAIS AS ATIVIDADES 
REALIZADAS NESTES LOCAIS?
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Anexo 9A 
Barreiras à Denúncia 
 
 
 
  



BLOQUEIOS  
À DENÚNCIA

06
DIZENDO NÃO À
MÁ CONDUTA SEXUAL



TENHO MEDO DE PERDER 
O MEU EMPREGO/

ESTATUTO/ REPUTAÇÃO/ 
PRIVILEGIOS (EU OU 

ALGUÉM QUE CONHEÇO)



NÃO ACHO QUE AS 
DENÚNCIAS FAÇAM 
BEM OU FAÇAM A 

DIFERENÇA.



NÃO ENTENDO O QUÊ 
OU A QUEM DEVO, 
EXACTAMENTE, 

DENUNCIAR.



TENHO MEDO QUE  
AS PESSOAS 

DESCUBRAM QUE FUI 
EU QUE DENUNCIEI.



OUTRAS PESSOAS QUE 
RECLAMARAM NÃO 

ACREDITARAM NELAS, 
PORTANTO PORQUÊ QUE 

ACREDITARIAM EM MIM?



NÃO CONFIO  
NO SISTEMA.





Anexo 9B 
Martelo para quebrar o muro 
  



Anexo 10A 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 
Por favor escolha a opção que reflete a vossa opinião em relação à formação  

PREVENÇÃO DA EXPLORAÇÃO, ABUSO E ASSÉDIO SEXUAL – Formação 
 
OBJECTIVOS DO PROGRAMA  MATERIAL DO CURSO 
Entendi os objetivos da formação. 
£ Concordo plenamente 
£ Concordo 
£ Discordo 
£ Discordo plenamente 

 

 Achei o material do curso fácil de navegar. 
£ Concordo plenamente 
£ Concordo 
£ Discordo 
£ Discordo plenamente 
 

Consegui relacionar os objetivos da 
formação com o que aprendi. 
£ Concordo plenamente 
£ Concordo 
£ Discordo 
£ Discordo plenamente 
 

 Achei as atividades de aprendizagem 
envolventes e motivadoras. 
£ Concordo plenamente 
£ Concordo 
£ Discordo 
£ Discordo plenamente 
 

Fui devidamente desafiado pelo material. 
£ Concordo plenamente 
£ Concordo 
£ Discordo 
£ Discordo plenamente 
 

 Achei realistas e plausíveis os estudos de caso 
e os cenários. 
£ Concordo plenamente 
£ Concordo 
£ Discordo 
£ Discordo plenamente 
 

 
CONTEÚDO E METODOLOGIA  CONHECIMENTOS 

DO FACILITADOR/A 
Estive muito envolvido durante a sessão. 
£ Concordo plenamente 
£ Concordo 
£ Discordo 
£ Discordo plenamente 

 

 A minha aprendizagem melhorou devido 
aos conhecimentos do facilitador/a. 
£ Concordo plenamente 
£ Concordo 
£ Discordo 
£ Discordo plenamente 

 
Foi fácil para mim participar ativamente 
durante a sessão. 
£ Concordo plenamente 
£ Concordo 
£ Discordo 
£ Discordo plenamente 
 

 A minha aprendizagem melhorou devido às 
experiências partilhadas pelo facilitador/a. 
£ Concordo plenamente 
£ Concordo 
£ Discordo 
£ Discordo plenamente 
 

Senti-me confortável com o ritmo do 
programa. 
£ Concordo plenamente 
£ Concordo 
£ Discordo 
£ Discordo plenamente 
 

  

Achei a duração da formação adequada. 
£ Concordo plenamente 
£ Concordo 
£ Discordo 
£ Discordo plenamente 

  



 
 
APRENDIZAGEM  
Penso que depois desta formação estarei 
melhor preparado para diminuir/eliminar 
atitudes e práticas estereotipadas no meu 
trabalho e na minha vida. 
£ Concordo plenamente 
£ Concordo 
£ Discordo 
£ Discordo plenamente 

 

 

Estou certo sobre o que se espera de mim 
por ter frequentado esta formação. 
£ Concordo plenamente 
£ Concordo 
£ Discordo 
£ Discordo plenamente 
 

 

 
GERAL 
Quais foram os três aspectos mais importantes que aprendeu nesta sessão? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outras observações? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 



Anexo Adicional - Tabela Crimes Código Penal Angolan 
 
QUADRO DE DELITOS PENAIS APLICÁVEIS À EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL NO ÂMBITO DE POLÍTICAS 
INSTITUCIONAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A ESTAS INFRAÇÕES DE NATUREZA SEXUAL 

 
O Código Penal Angolano (Lei nø. 38/20, de 11 de Novembro) prevê diversos delitos aplicáveis a situações de exploração e abuso sexual definidos 
no âmbito de instrumentos para o fortalecimento de políticas institucionais. 
 
Tipo penal Descrição da conduta 
Art. 168.º: maus-
tratos a menores, 
incapazes ou 
familiares  

1. É punido com pena de prisão de 2 a 6 anos, se pena mais grave não lhes couber por força de outra disposição penal quem 
conviver com pessoa menor ou incapaz ou os tiver a seu cuidado, sob sua autoridade ou ao seu serviço ou a quem tiver sido 
entregue com fins de educação, instrução, tratamento, vigilância, custódia ou formação profissional ou artística e 
habitualmente: 
a) O tratar cruelmente ou lhes infligir maus tratos físicos ou psíquicos; 
b) O empregar em actividades perigosas, desumanas ou proibidas; 
c) O sobrecarregar com trabalhos excessivos; 
d) O obrigar a exercer a mendicidade. 
2. Com a mesma pena é punido quem habitualmente exercer violência física ou psíquica sobre o seu cônjuge ou pessoa com 
quem viva em situação análoga à dos cônjuges ou sobre os próprios filhos, os filhos do cônjuge ou os de pessoa com quem 
viva em situação análoga à dos cônjuges. 

Art. 170.º: ameaça  1. Quem, por qualquer meio, ameaçar seriamente outra pessoa com a prática de um crime contra a integridade física, a 
liberdade pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual ou bens patrimoniais de valor consideravelmente elevado, nos 
termos da alínea a) do artigo 391.º, de forma a causar-lhe medo ou inquietação ou a prejudicar a sua liberdade de 
determinação é punido com pena de prisão até 1 ano ou com a de multa até 120 dias. 
2. A ameaça de morte é punida com pena de prisão de 6 meses a 2 anos ou com a de multa de 60 a 240 dias. 
3. As penas estabelecidas nos números anteriores são agravadas de metade nos seus limites mínimo e máximo, se a ameaça 
for dirigida a uma pessoa por causa da sua raça, cor, etnia, local de nascimento, sexo, orientação sexual, doença ou deficiência 
física ou psíquica, crença ou religião, convicções políticas ou ideológicas, condição ou origem social ou quaisquer outras 
formas de discriminação. 



4. O disposto no número anterior aplica-se à ameaça dirigida a um grupo humano que se caracterize pela raça, cor, etnia, 
local de nascimento, sexo, orientação sexual, doença ou deficiência física ou psíquica, crença ou religião, convicções 
políticas ou ideológicas, condição ou origem social ou outra razão relevante que respeite às pessoas que o constituem. 
5. As penas estabelecidas nos números anteriores são ainda agravadas em um quinto dos seus limites, mínimo e máximo, se 
o crime for praticado através de um sistema de informação, nos termos da alínea e) do artigo 250.º 
6. Salvo se a vítima for menor, o procedimento criminal depende de queixa do ofendido ou, no caso descrito no n.º 4, de 
qualquer membro do grupo ameaçado. 

Art. 171.º: coação  1. Quem, por meio de violência ou ameaça de produzir um mal relevante, constranger outra pessoa a uma acção ou omissão 
ou a suportar uma actividade, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com a de multa até 360 dias. 
2. O mal a que se refere o número anterior é relevante sempre que, face às circunstâncias do facto, for adequado para 
constranger a pessoa ameaçada a uma acção ou omissão ou a suportar uma actividade. 
3. A pena estabelecida no n.º 1 é agravada em 1/5 dos seus limites mínimo e máximo, se o crime for praticado através de um 
sistema de informação, nos termos da alínea e) do artigo 150.º  
4. O facto não é punível quando a violência ou ameaça utilizadas forem meio proporcionalmente adequado à realização de 
um fim não censurável. 
4. A tentativa é sempre punível. 
5. O procedimento criminal depende de queixa, salvo se a vítima for menor. 

Art. 172.º: coação 
grave 

Quando a coacção for realizada mediante ameaça de morte ou de cometimento de crime punível com pena de prisão superior 
a 3 anos, por funcionário público com grave abuso das suas funções, contra qualquer das pessoas referidas na alínea d) do 
artigo 150.º ou a vítima for pessoa indefesa em razão da idade, deficiência física ou psíquica, doença ou gravidez ou se 
suicidar ou tentar o suicídio, a pena é de prisão de 1 a 5 anos. 

Art. 173.º: 
perseguição 

1. Quem, de modo reiterado, perseguir ou molestar outra pessoa por qualquer meio, directa ou indirectamente, de forma 
adequada a provocar-lhe medo ou inquietação ou a prejudicar a sua liberdade de autodeterminação é punido com pena de 
prisão até 2 anos ou de multa até 240 dias. 
2. Se a vítima for menor, a pena é de 1 a 2 anos de prisão ou multa de 120 a 240 dias. 
3. Podem ser aplicadas ao arguido as penas acessórias de proibição de contatos ou aproximação com a vítima pelo período 
de 6 meses a 3 anos, e de obrigação de frequência de programas específicos de prevenção de condutas típicas da perseguição. 
4. O procedimento criminal depende de queixa. 

Art. 175.º: rapto 1. É punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, quem, por meio de violência, ameaça ou astúcia, raptar outra pessoa, 
transferindo-a de um lugar para outro, com a intenção de: 



a) a submeter à escravidão; 
b) a submeter a extorsão; 
c) cometer crime contra a sua autodeterminação sexual; 
d) obter resgate ou recompensa. 
2. A pena é de prisão de 3 a 10, de 4 a 12 ou de 5 a 15 anos, se ocorre respectivamente, qualquer das situações descritas nos 
n. 2, 3 ou 4 do artigo anterior. 

Os chamados “crimes sexuais” podem ser tanto “crimes contra a liberdade sexual” quanto “crimes contra a autodeterminação sexual”, a 
depender da idade da vítima. 
A lei traz, ainda, diversas definições para compreender esses delitos (art. 181.º): 
a) Acto sexual: é todo o acto praticado para satisfação do instinto sexual; 
b) Agressão sexual: é todo o acto sexual realizado por meio de ameaça, coação, violência, ou colocação da vítima em situação de não poder 
resistir; 
c) Penetração sexual: é a cópula, o coito anal ou oral e a penetração vaginal ou anal com qualquer parte do corpo ou objectos utilizados em 
circunstâncias de envolvimento sexual. 
Crimes contra a liberdade sexual 
Art. 182.º: 
agressão sexual 

1. Quem praticar agressão sexual contra outra pessoa, ainda que esta seja cônjuge do agente, é punido com pena de prisão 
de 6 meses a 4 anos. 
2. A mesma pena é aplicada a quem, pela mesma forma, levar outra pessoa a sofrer ou praticar acto sexual com um terceiro. 
 
Procedimento criminal depende de queixa (exceto crime for praticado contra menor de 16 anos e o 
agente tiver legitimidade para exercer o direito de queixa ou tiver a vítima a seu cargo) (art. 200.º) 

Art. 183.º: 
agressão sexual 
com penetração 
 

Quem, mediante os meios referidos na alínea b) do artigo 181.º efectuar penetração sexual noutra pessoa, ainda que esta seja 
o cônjuge do agente ou que, pelos mesmos meios, a constranger a sofrer penetração sexual por terceiro é punido com pena 
de prisão de 3 a 10 anos. 

Art. 184.º: abuso 
sexual de pessoa 
inconsciente ou 
incapaz de resistir 

1. Quem praticar acto sexual com pessoa inconsciente ou incapaz de resistir, aproveitando-se de qualquer dessas situações, 
é punido com pena de prisão de 1 a 4 anos. 
2. Se houver penetração, a pena é de prisão de 3 a 12 anos. 
 
Procedimento criminal depende de queixa (exceto crime for praticado contra menor de 16 anos e o 



agente tiver legitimidade para exercer o direito de queixa ou tiver a vítima a seu cargo) (art. 200.º) 
Art. 185.º: abuso 
sexual de pessoa 
internada 

1. Quem, aproveitando-se da função ou do cargo que, a qualquer título, exerce ou detém em estabelecimento prisional, de 
educação, hospitalar, de saúde, ou outro destinado ao tratamento ou assistência, praticar acto sexual com pessoa internada 
ou que, de qualquer modo, lhe esteja confiada ou se encontre a seu cuidado é punido com pena de prisão de 1 a 4 anos. 
2. Se houver penetração sexual, a pena é de prisão de 2 a 10 anos. 

Art. 186.º: assédio 
sexual 

1. Quem, abusando de autoridade resultante de uma relação de domínio, dependência hierárquica ou de trabalho, procurar 
constranger outra pessoa a sofrer ou a praticar acto sexual, com o agente ou com outrem, por meio de ordem, ameaça, 
coacção ou fraude, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com a de multa até 360 dias. 
2. Se a vítima for menor, a pena é de 1 a 4 anos de prisão. 
 
Procedimento criminal depende de queixa (exceto crime for praticado contra menor de 16 anos e o 
agente tiver legitimidade para exercer o direito de queixa ou tiver a vítima a seu cargo) (art. 200.º) 

Art. 187.º: fraude 
sexual 

1. Quem se aproveitar de erro de outra pessoa ou a induzir em erro sobre a sua identidade pessoal e, assim, praticar com ela 
acto sexual, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com a de multa até 360 dias. 
2. Se houver penetração, a pena é de prisão de 6 meses a 4 anos. 
 
Procedimento criminal depende de queixa (exceto crime for praticado contra menor de 16 anos e o 
agente tiver legitimidade para exercer o direito de queixa ou tiver a vítima a seu cargo) (art. 200.º) 

Art. 189.º: 
lenocínio 

1. Quem, com intenção de lucro, promover, favorecer ou facilitar o exercício da prostituição ou prática reiterada de actos 
sexuais por outra pessoa, aproveitando-se de situação de necessidade económica ou particular vulnerabilidade da vítima ou 
a constranger a esse exercício ou prática, usando de violência, ameaça ou fraude, é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. 
2. Se o agente se aproveitar da situação de incapacidade psíquica da vítima ou fizer da actividade descrita no número anterior 
profissão, a pena é de prisão de 5 a 10 anos. 

Art. 190.º: tráfico 
sexual de pessoas 

Quem, usando de violência, ameaça, ardil, manobra fraudulenta, ou aproveitando qualquer relação de dependência ou 
situação de particular vulnerabilidade de uma pessoa a aliciar ou constranger à prática de prostituição em país estrangeiro 
ou favorecer esse exercício, transportando-a, alojando-a ou acolhendo-a, é punido com a pena de prisão de 2 a 10 anos. 

Art. 191.º: 
importunação 
sexual 

1. Quem importunar outra pessoa, praticando perante ela actos de exibicionismo sexual, constrangendo-a a contacto de 
natureza sexual ou formulando propostas explícitas de teor sexual, é punido com a pena de prisão até 3 anos ou multa até 
360 dias, se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal. 
2. Quem praticar actos de importunação sexual perante menor de 14 anos é punido com pena de prisão de 6 meses a 4 anos. 



Crimes contra a autodeterminação sexual 
Art. 192.º: abuso 
sexual de menor 
de 14 anos 

1. Quem praticar acto sexual com menor de 14 anos ou o levar a praticá-lo com outra pessoa é punido com pena de prisão 
de 1 a 5 anos. 
2. Se houver penetração sexual, a pena é de prisão de 3 a 12 anos. 
3. Se houver penetração com menor de 12 anos, a pena é de 5 a 15 anos. 
4. Quem instigar menor de 14 anos a assistir a abusos sexuais ou a actividades sexuais é punido com a pena de prisão de 6 
meses a 3 anos ou multa de 60 a 360 dias. 
 
Procedimento criminal depende de queixa (exceto crime for praticado contra menor de 16 anos e o 
agente tiver legitimidade para exercer o direito de queixa ou tiver a vítima a seu cargo) (art. 200.º) 

Art. 193.º: abuso 
sexual de menor 
de 16 anos 

1. Quem, sendo maior, se aproveitar da inexperiência de menor de 16 anos ou de situação de particular necessidade em que 
este se encontrar e com ele praticar actos sexuais ou o levar a praticá-los com terceiro é punido com pena de prisão de 1 a 5 
anos. 
2. Se houver penetração, a pena é de prisão de 3 a 8 anos. 
 
Procedimento criminal depende de queixa (exceto crime for praticado contra menor de 16 anos e o 
agente tiver legitimidade para exercer o direito de queixa ou tiver a vítima a seu cargo) (art. 200.º) 

Art. 194.º: abuso 
sexual de menor 
dependente 

1. Quem praticar ou levar a praticar actos sexuais com menor de 18 anos que tiver à sua guarda para assistir ou educar, é 
punido com pena de prisão de: 
a) 5 a 15 anos de prisão, se for menor de 14 anos de idade; 
b) 3 meses a 12 anos, se o menor tiver menos de 18 anos de idade. 
2. Se houver penetração sexual, a pena é de prisão de 8 a 15 anos se for menor de 14 anos de idade, e de 5 a 12 anos se o 
menor tiver menos de 18 anos de idade. 
 
Procedimento criminal depende de queixa (exceto crime for praticado contra menor de 16 anos e o 
agente tiver legitimidade para exercer o direito de queixa ou tiver a vítima a seu cargo) (art. 200.º) 

Art. 195.º: 
lenocínio de 
menores 

1. Quem promover, incentivar, favorecer ou facilitar o exercício da prostituição de menor de 18 anos ou a prática reiterada 
de actos sexuais por menor de 18 anos é punido com pena de prisão de 3 a 12 anos. 
2. Se o agente usar de violência, ameaça ou coacção, actuar com fim lucrativo ou fizer profissão da atividade descrita no 
número anterior, o menor sofrer de anomalia psíquica ou tiver menos de 14 anos, a pena é de prisão de 5 a 15 anos. 



Art. 196.º: tráfico 
sexual de menores 

1. Quem aliciar menor de 18 anos de idade para o exercício da prostituição ou, para o mesmo fim, o transportar, alojar ou 
acolher ou, de qualquer outro modo, favorecer aquele exercício, é punido com pena de prisão de 5 a 12 anos. 
2. Se o agente usar de violência, ameaça ou coacção, actuar com fim lucrativo ou fizer profissão da atividade descrita no 
número anterior, o menor sofrer de anomalia psíquica ou tiver menos de 14 anos de idade, a pena é de prisão de 8 a 15 anos. 

Art. 197.º: recurso 
a prostituição de 
menores 

1. Quem, sendo maior, praticar acto sexual com menor, mediante pagamento ou outra contrapartida, é punido com pena de 
prisão de até 3 anos. 
2. Se houver penetração, o agente é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, se pena mais grave não couber por força de 
outra disposição. 

Art. 198.º: 
pornografia 
infantil 

1. É punido com pena de prisão de 1 a 5 anos quem: 
a) Promover, facilitar ou permitir que menor de 18 anos participe de leitura obscena, conversa, assista a espetáculo, projecção 
de filmes, audição de gravações, exposição de fotografias ou observe ou examine instrumentos pornográficos; 
b) Utilizar menor de 18 anos em fotografia, filme ou gravação pornográfica, independentemente do seu suporte, ou o aliciar 
para esse fim; 
c) Ceder a menor de 18 anos escritos, fotografias, filmes, gravações ou instrumentos de natureza pornográfica. 
2. É punido com pena de prisão de 2 a 10 anos quem: 
a) Produzir pornografia infantil para ser difundida através de sistema de informação; 
b) Oferecer, disponibilizar, difundir ou transmitir pornografia infantil através de um sistema de informação. 
3. Quem adquirir, detiver, acordar ou facilitar o acesso a material pornográfico infantil por qualquer meio é punido com pena 
de prisão de 1 a 5 anos. 
4. Se o agente fizer profissão dos actos descritos nos números anteriores ou os praticar com fim lucrativo, a pena é de prisão 
de 3 a 10 anos. 
5. Para efeitos do n.º 2, entende-se por: 
a) «Pornografia Infantil», qualquer material pornográfico que represente, de forma visual ou sonora, menor de 18 anos ou 
pessoa, real ou virtual, aparentando ser menor de 18 anos, envolvidos em comportamentos sexualmente explícitos ou que 
incitem à prática desses comportamentos; 
b) «Sistema de informação», o definido na alínea e) do artigo 250.º 

 
 
 


