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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].



PR\854659PT.doc 3/33 PE452.564v03-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ...............5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................31



PE452.564v03-00 4/33 PR\854659PT.doc

PT



PR\854659PT.doc 5/33 PE452.564v03-00

PT

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à luta 
contra o abuso e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil e que revoga a 
Decisão-Quadro 2004/68/JAI
(COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0094),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º, o n.º 2 do artigo 82.º e o n.º 1 do artigo 83.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe 
foi apresentada pela Comissão (C7-0088/2010),

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base jurídica 
proposta,

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta os artigos 55.º e 37.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e os pareceres da Comissão da Cultura e da Educação e da Comissão 
dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A7-0000/2010),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O abuso sexual e a exploração sexual 
de crianças, incluindo a pornografia 
infantil, constituem violações graves dos 
direitos fundamentais, em especial do 
direito da criança à protecção e aos 

(1) O abuso sexual e a exploração sexual 
de crianças, incluindo a pornografia 
infantil, constituem violações graves dos 
direitos fundamentais, em especial do 
direito da criança à protecção e aos 
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cuidados necessários ao seu bem-estar, tal 
como estabelecido na Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

cuidados necessários ao seu bem-estar, tal 
como estabelecido na Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança e nos respectivos Protocolos 
Opcionais, na Convenção do Conselho da 
Europa para a Protecção das Crianças 
contra a Exploração Sexual e o Abuso 
Sexual e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia (Carta).

Or. en

Justificação

Há que enumerar aqui os instrumentos internos adicionais, sobretudo a Convenção do 
Conselho da Europa para a Protecção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso 
Sexual, de 2007, por ser o instrumento internacional mais moderno neste domínio.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A natureza juridicamente 
vinculativa das disposições da Carta, de 
acordo com o artigo 6.º do Tratado da 
União Europeia, introduz uma nova fase 
no nível de protecção das crianças, dado 
que o artigo 24.º, n.º 2, da Carta prevê a 
inclusão da protecção das crianças em 
todas as políticas que lhes digam respeito. 
Além disso, o Programa Plurianual de 
Estocolmo, uma Europa Aberta e Segura 
que Sirva e Proteja os Cidadãos1, 
adoptado pelo Conselho Europeu, atribui 
uma clara prioridade ao combate contra o 
abuso e a exploração sexual de crianças, 
bem como contra a pornografia infantil. 
_________

JO L 115 de 4.5.2010, p. 1.

Or. en
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Justificação

Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a Carta dos Direitos Fundamentais da UE 
adquiriu um carácter plenamente vinculativo do ponto de vista jurídico; com efeito, o artigo 
24.º da Carta exige que se tenha em conta o interesse superior da criança em todas as 
actividades relacionadas com crianças que se encontrem ao cuidado de entidades públicas ou 
instituições privadas.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Devem ser reforçados os direitos das 
crianças vítimas de abuso em processos 
criminais, incluindo, para além dos 
direitos consagrados na Decisão-Quadro 
2001/220/JAI, a obrigatoriedade de 
aconselhamento jurídico e o patrocínio 
judiciário gratuitos em todos os casos de 
abuso sexual e exploração sexual de 
crianças.

Or. en

Justificação

O aconselhamento jurídico e o patrocínio judiciário a crianças vítimas de abuso sexual e 
exploração sexual devem ser obrigatórios e gratuitos em todos os casos, dado que as 
crianças precisam desse aconselhamento e patrocínio para compreender e utilizar 
plenamente os seus direitos.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os Estados-Membros devem 
garantir a promoção e protecção dos 
direitos das crianças contra qualquer 
forma de abuso sexual e exploração 
sexual, através do nível mais elevado 
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possível de prevenção. A presente 
directiva deve ser considerada como parte 
de uma acção integrada tendente a 
garantir a prevenção, em especial através 
de programas de educação escolar, 
incluindo no quadro do sistema regular 
de ensino, campanhas de sensibilização, 
investigação, intercâmbio de melhores 
práticas e cooperação entre autoridades 
públicas e organizações não 
governamentais, fornecedores de serviços 
e operadores turísticos, no que respeita ao 
perigo de abuso sexual, bem como no que 
respeita aos direitos das vítimas e às 
medidas a tomar em caso de existência ou 
suspeita de abuso. As medidas devem ser 
dirigidas a todas as partes envolvidas, 
incluindo crianças, pais e profissionais da 
educação. Os mesmos objectivos devem 
ser considerados parte integrante das 
negociações da União com países 
terceiros.

Or. en

Justificação

As disposições sobre os aspectos penais e as medidas preventivas de defesa das crianças 
contra o abuso devem ser consideradas parte de uma abordagem integrada para alcançar os 
objectivos em linha com a Convenção de Lanzarote do Conselho da Europa de 2007, no 
sentido de encorajar uma maior sensibilização no que respeita à protecção e aos direitos das 
crianças entre as pessoas que têm um contacto regular com crianças nas áreas da educação, 
saúde, segurança social, justiça e em áreas relacionadas com o desporto, a cultura e as 
actividades de lazer.

Alteração5

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A investigação dos crimes e a dedução 
da acusação em processo penal devem ser 
facilitadas, tendo em conta não só as 
dificuldades que as crianças vítimas destes 
crimes enfrentam para denunciar os 

(8) A investigação dos crimes e a dedução 
da acusação em processo penal devem ser 
facilitadas, tendo em conta não só as 
dificuldades que as crianças vítimas destes 
crimes enfrentam para denunciar os 
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abusos, mas também o anonimato dos 
autores dos crimes no ciberespaço. Para 
que a investigação e a acção penal relativas 
aos crimes referidos na presente directiva 
possam ser bem sucedidas, os 
responsáveis devem dispor de 
instrumentos de investigação e acção 
penal eficazes. Esses instrumentos podem 
incluir investigações discretas, a 
intercepção de comunicações, a vigilância 
discreta, incluindo a vigilância 
electrónica, o controlo de contas 
bancárias ou outras investigações 
financeiras.

abusos, mas também o anonimato dos 
autores dos crimes no ciberespaço. Para 
que a investigação e a acção penal relativas 
aos crimes referidos na presente directiva 
possam ser bem sucedidas, os 
Estados-Membros devem incentivar 
qualquer pessoa que tenha, em boa fé, 
algum conhecimento ou suspeita relativos 
a abuso sexual ou exploração sexual de 
crianças, a notificar o caso aos serviços 
competentes. No que respeita ao sistema 
de notificação de abuso sexual e 
exploração sexual de crianças e às ajudas 
a prestar às crianças em dificuldade, 
devem ser promovidas linhas de ajuda da 
União com os números 116 000 para 
crianças desaparecidas, 116 006 para 
vítimas de crime e 116 111 para crianças 
em geral, fixados pela Decisão 
2007/116/CE da Comissão, de 15 de 
Fevereiro de 2007, sobre a reserva da 
gama nacional de números começados 
por 116 para os números harmonizados 
destinados a serviços harmonizados de 
valor social1, na redacção que lhe foi 
dada pela Decisão 2009/884/CE, de 30 de 
Novembro de 20092, e deve também ser 
tida em conta a experiência adquirida 
com o seu funcionamento.
___________

1 JO L 49 de 17.02.07, p. 30.

2 JO L 317 de 3.12.2009, p. 46.

Or. en

Justificação

Deve ser destacado o incentivo à notificação de casos de abuso e exploração sexual de 
crianças. A esse respeito, os mecanismos existentes na UE (números telefónicos de valor 
social) devem ser analisados e tidos em conta.
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Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os responsáveis pela investigação e 
acção penal relativas a estes crimes devem 
dispor de instrumentos eficazes de 
investigação, a par de uma plena 
cooperação transfronteiriça, de modo a 
garantir o acesso rápido e eficiente aos 
registos criminais e bases de dados 
internacionais sobre abuso de crianças, 
na medida em que, de acordo com o 
estabelecido pelo Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem, assiste às crianças o 
direito à protecção do Estado, sob a forma 
de uma dissuasão eficaz, contra tipologias 
tão graves de interferência nos aspectos 
essenciais da sua vida privada. Os 
instrumentos referidos podem incluir a 
divulgação da identidade dos utilizadores 
da Internet, investigações discretas, 
intercepção de comunicações, vigilância 
discreta incluindo a vigilância 
electrónica, o controlo de contas ou 
transferências bancárias ou outras 
investigações financeiras, tendo em conta 
o princípio da proporcionalidade e sujeito 
à supervisão judicial.

Or. en

Justificação

A aplicação dos instrumentos de investigação deve ser colocada num considerando separado, 
com indicação dos respectivos limites e de acordo com os princípios fundamentais em 
matéria de direitos humanos, tais como a proporcionalidade e a supervisão judicial. Dada a 
natureza dos crimes e tendo em conta os muitos casos de falta de comunicação na 
identificação dos pedófilos entre Estados-Membros, deve ser promovido um sistema 
transfronteiriço de informações para a polícia nacional, de modo a garantir uma cooperação 
plena dos sistemas de investigação e prevenir riscos, assegurar a identificação dos 
infractores, bem como a identificação e protecção das vítimas.
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Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As regras de competência devem ser 
alteradas de forma a assegurar a repressão 
dos autores de crimes de abuso ou 
exploração sexual de crianças oriundos da 
União Europeia, mesmo que cometam os 
crimes fora da União Europeia, em 
particular através do chamado turismo 
sexual.

(9) As regras de competência devem ser 
alteradas de forma a assegurar a repressão 
dos autores de crimes de abuso ou 
exploração sexual de crianças oriundos da 
União Europeia, mesmo que cometam os 
crimes fora da União Europeia, em 
particular através do chamado turismo 
sexual infantil. Os crimes cometidos 
contra crianças no contexto de viagens ao 
estrangeiro devem ser considerados como 
tendo sido cometidos em circunstâncias 
agravadas.

Or. en

Justificação

O turismo sexual infantil está a crescer a um ritmo alarmante e com consequências 
devastadoras para milhões de crianças em todo o mundo. Já devia estar sublinhado no 
considerando que para reforçar a prevenção desta prática é essencial reforçar a dissuasão 
prevendo sanções mais severas para os crimes cometidos no estrangeiro no contexto de 
viagens.

Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As medidas de protecção das crianças 
vítimas dos crimes devem ser adoptadas no 
seu superior interesse, tendo em conta uma 
avaliação das suas necessidades. Além 
disso, as crianças vítimas de crimes devem 
ser protegidas de sanções, por exemplo no 
quadro da legislação nacional em matéria 
de imigração ou prostituição, se 
apresentarem o seu caso às autoridades 
competentes. Por outro lado, o facto de as 
crianças vítimas de crimes participarem em 

(10) As medidas de protecção das crianças 
vítimas dos crimes, bem como as medidas 
destinadas a adaptar o sistema judiciário 
a lidar com as mesmas, devem ser 
adoptados no seu superior interesse, tendo 
em conta uma avaliação das suas 
necessidades, e o seu direito à protecção 
contra o risco de vitimização repetida, 
especialmente através da violação da sua 
privacidade, atribuindo às suas opiniões e 
pontos de vista a devida ponderação, 



PE452.564v03-00 12/33 PR\854659PT.doc

PT

processos penais não deve causar traumas 
adicionais em consequência de entrevistas 
ou dos contacto visual com os autores dos 
crimes. 

conforme previsto, por exemplo, nas 
orientações das Nações Unidas sobre 
justiça em matérias envolvendo crianças 
vítimas de abuso e testemunhas de crimes 
e nas orientações do Comité de Ministros 
do Conselho da Europa sobre justiça 
amiga da criança. As crianças vítimas 
destes crimes devem ter um acesso 
facilitado à justiça, incluindo 
aconselhamento jurídico e patrocínio 
judiciário gratuitos, bem como medidas 
para resolver os conflitos de interesses 
quando o abuso ocorre na família. Nesse 
sentido, devem ser plenamente 
informadas dos seus direitos, dos serviços 
à sua disposição, do desenvolvimento e do 
resultado do processo, e o 
aconselhamento jurídico e patrocínio 
judiciário devem ser prestados também 
para pedidos de indemnização. Além 
disso, as crianças vítimas de crimes devem 
ser protegidas de sanções, por exemplo no 
quadro da legislação nacional em matéria 
de imigração ou prostituição, se 
apresentarem o seu caso às autoridades 
competentes. Por outro lado, o facto de as 
crianças vítimas de crimes participarem em 
processos penais não deve causar traumas 
adicionais em consequência de entrevistas 
ou dos contacto visual com os autores dos 
crimes.

Or. en

Justificação

A vitimização secundária deve ser evitada. Há que sublinhar ainda que a justiça que lida com 
crianças e, em especial com crianças vítimas de crimes, deve ser adaptada às suas 
necessidades, de acordo com o previsto nas Orientações recentemente adoptadas pelo Comité 
de Ministros do Conselho da Europa em matéria de justiça amiga das crianças, saudadas 
pela Comissão Europeia e pela Agência dos Direitos Fundamentais da UE. 
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Alteração 9

Proposta de directiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Às crianças vítimas de abuso 
sexual e exploração sexual deve ser 
prestada assistência a curto e longo prazo. 
Qualquer dano provocado a uma criança
pelo abuso sexual e a exploração sexual é 
importante e deve ser tido em conta. Dada 
a natureza do dano provocado pelo abuso 
sexual e exploração sexual, a assistência 
deve durar o tempo que for necessário 
para uma plena recuperação física e 
psicológica da criança, podendo 
prolongar-se na vida adulta, se 
necessário.

Or. en

Justificação

Deve ser destacada a necessidade de providenciar ajuda a longo prazo para as vítimas de 
abuso e exploração sexual de crianças.

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) Os Estados-Membros devem 
instituir medidas de protecção 
preventivas, de acordo com a respectiva 
legislação nacional, de modo a evitar o 
contacto das crianças vítimas de abuso 
com os autores dos crimes após o início 
do processo penal, mesmo antes de 
proferida a sentença. As crianças vítimas 
de abuso e as suas famílias devem poder 
beneficiar de protecção transfronteiriça 
contra os autores dos crimes no quadro de 



PE452.564v03-00 14/33 PR\854659PT.doc

PT

uma decisão europeia de protecção.

Or. en

Justificação

É importante sublinhar a necessidade de protecção das crianças e suas famílias logo a partir 
do momento em que o crime é notificado e antes da condenação.

Alteração 11

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
necessário reduzir a circulação de 
material sobre abusos sexuais de 
crianças, tornando mais difícil o seu 
descarregamento pelos infractores a 
partir de sítios Web de acesso público. Por 
conseguinte, são necessárias medidas 
para suprimir esses conteúdos na fonte e 
deter os culpados da distribuição ou 
descarregamento de imagens de abuso de 
crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
e organizações internacionais, deve 
procurar facilitar a supressão eficaz pelas 
autoridades de países terceiros dos sítios 
Web que contêm pornografia infantil e que 
estão situados no seu território. Contudo, e 
apesar desses esforços, a supressão na 
fonte de conteúdos com pornografia 
infantil é muito difícil na prática, 
especialmente se o material original não se 
encontra situado na UE, devendo 
igualmente ser criados mecanismos que 
bloqueiem o acesso, a partir do território da 
União, a páginas Internet que contenham 
ou divulguem pornografia infantil. Para 
esse efeito podem ser utilizados diferentes 

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em material de abusos de crianças, é um 
tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
necessário assegurar a plena supressão 
das imagens na fonte, na Web. Além 
disso, os Estados-Membros podem tomar 
providências, através dos meios que 
considerem mais adequados, no sentido 
de intervir de forma imediata para travar 
ulteriores visionamentos e 
descarregamentos de imagens, bem como 
prevenir ulteriores danos às vítimas. De 
qualquer modo, devem tomar 
providências imediatas para garantir a 
supressão completa das imagens na fonte 
e identificar os infractores. A UE, em 
especial através da cooperação crescente 
com países terceiros e organizações 
internacionais, deve procurar facilitar a 
supressão eficaz pelas autoridades de 
países terceiros dos sítios Web que contêm 
pornografia infantil e que estão situados no 
seu território. Contudo, e apesar desses 
esforços, a supressão na fonte de conteúdos 
com pornografia infantil é muito difícil na 
prática, especialmente se o material 
original não se encontra situado na UE, 
devendo igualmente ser criados 
mecanismos que bloqueiem o acesso, a 



PR\854659PT.doc 15/33 PE452.564v03-00

PT

mecanismos em função dos casos, 
incluindo permitir que as autoridades 
judiciárias ou policiais competentes 
ordenem esse bloqueio ou apoiando e 
incentivando os fornecedores de serviços 
Internet a elaborarem, numa base 
voluntária, códigos de boa conduta e 
orientações para bloquear o acesso a esse
tipo de páginas Internet. Também com
vista à supressão e ao bloqueio dos 
conteúdos relacionados com o abuso de 
crianças deve ser estabelecida e reforçada a 
cooperação entre autoridades públicas, em 
especial para garantir que as listas 
nacionais de sítios Web que contêm 
material pornográfico envolvendo crianças 
sejam o mais completas possível, evitando 
assim duplicações de trabalho. Qualquer 
evolução neste sentido deve ter em conta 
os direitos dos utilizadores finais e deve 
respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O programa «Para uma Internet 
mais segura» criou uma rede de linhas 
directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e o 
intercâmbio de informações relativas aos 
tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.

partir do território da União, a páginas 
Internet que contenham ou divulguem 
pornografia infantil. Para esse efeito 
podem ser utilizados diferentes 
mecanismos em função dos casos, 
incluindo o apoio às autoridades 
judiciárias ou policiais no acesso às 
técnicas de investigação mais avançadas, 
tais como ADN de imagens e o incentivo 
ao intercâmbio das melhores práticas. Os 
fornecedores de serviços Internet devem 
ser incentivados a elaborarem, numa base 
voluntária, códigos de boa conduta e 
orientações para bloquear o acesso às 
páginas Internet que contêm pornografia 
infantil. Também com vista à supressão e 
ao bloqueio dos conteúdos relacionados 
com o abuso de crianças deve ser 
estabelecida e reforçada a cooperação entre 
autoridades públicas, em especial para 
garantir que as listas nacionais de sítios 
Web que contêm material pornográfico 
envolvendo crianças sejam o mais 
completas possível, evitando assim 
duplicações de trabalho. Qualquer 
evolução neste sentido deve ter em conta 
os direitos dos utilizadores finais e deve 
respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O programa «Para uma Internet 
mais segura» criou uma rede de linhas 
directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e o 
intercâmbio de informações relativas aos 
tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.

Or. en

Justificação
Even if the main aim shall be the complete removal of images from the web, it corresponds to 
the interest of the child that images will be made inaccessible within the shortest time.
Therefore, MS should be allowed, in addition to trying to remove the images from the web, to 
proceed as well to blocking of the images if this corresponds to the interest of the child. The 
latest developments of ICT allows the tracking of a small part of the same pictures in the web 
with a technique called pictures DNA, and it would be important that those techniques would 
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be available and exchanged between EU MS' authorities

Alteração 12

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Todos os dados eventualmente 
processados em aplicação da presente 
directiva devem ser protegidos em 
conformidade com a Decisão-Quadro do 
Conselho 2008/977/JAI, de 27 de 
Novembro de 2008, relativa à protecção 
dos dados pessoais tratados no âmbito da 
cooperação policial e judiciária em 
matéria penal1, e de acordo com os 
princípios consagrados na Convenção do 
Conselho da Europa, de 28 de Janeiro de 
1981, relativa à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento automatizado dos dados 
pessoais, que foi ratificada por todos os 
Estados-Membros.
_________________

1 JO L 350 de 30.12.08, p. 60.

Or. en

Justificação

Qualquer processamento de dados pessoais no quadro da presente directiva tem de cumprir 
plenamente as normas sobre protecção de dados da UE e do Conselho da Europa.

Alteração 13

Proposta de directiva
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) A presente directiva deve ser 
totalmente complementar da Directiva 
2011/.../UE do Parlamento Europeu e do 
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Conselho à prevenção e luta contra o 
tráfico de seres humanos e à protecção 
das vítimas e que revoga a 
Decisão-Quadro 2002/629/JAI, dado que 
algumas vítimas do tráfico de seres
humanos também foram crianças vítimas 
de abuso sexual e exploração sexual.

Or. en

Justificação

Há que salientar que a presente directiva e a directiva sobre tráfico de seres humanos são 
parte integrante da mesma luta contra o crime, sobretudo na medida em que o tráfico pode 
ser parte do abuso e da exploração sexual de crianças.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva tem por objectivo 
estabelecer regras mínimas relativas à 
definição dos crimes e sanções no domínio 
da exploração sexual de crianças. Tem 
igualmente por objectivo introduzir 
disposições comuns para reforçar a 
prevenção destes crimes e a protecção das 
suas vítimas.

A presente directiva tem por objectivo 
prevenir o abuso sexual e a exploração 
sexual de crianças, bem como estabelecer 
regras mínimas relativas à definição dos 
crimes e sanções no domínio da exploração 
sexual de crianças. Tem igualmente por 
objectivo introduzir disposições comuns 
para reforçar a prevenção destes crimes e a 
protecção das suas vítimas.

Or. en

Justificação

Há que destacar a necessidade de proteger as crianças.
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Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) «Maioridade sexual», a idade legal 
prevista na legislação nacional para a 
prática de actos sexuais;

Or. en

Justificação

Conforme exigido pela Convenção de Lanzarote do Conselho da Europa e com vista a uma 
definição exacta do teor das disposições sobre crimes estabelecidas nos artigos 3.º a 7.º, há 
que clarificar qual é a maioridade sexual. 

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) «Pornografia infantil», (b) «Pornografia infantil» ou «material 
sobre abuso de crianças»:

Or. en

Justificação

Deve ser adicionado o recurso a uma terminologia nova e mais adequada na forma de 
«material sobre abuso de crianças» e deve ser encorajada a utilização de uma terminologia 
mais adequada. 

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Induzir uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
dois anos.

2. Induzir uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
três anos.
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Or. en

Justificação

A exploração do abuso sexual de crianças deve ser punida com sanções mais severas.

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em espectáculos 
pornográficos é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a dois anos.

3. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em espectáculos 
pornográficos é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a três anos.

Or. en

Justificação

A exploração do abuso sexual de crianças deve ser punida com sanções mais severas.

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Assistir com conhecimento de causa a 
espectáculos pornográficos em que 
participem crianças é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a dois
anos.

4. Assistir com conhecimento de causa a 
espectáculos pornográficos em que 
participem crianças é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a três
anos.

Or. en

Justificação

A exploração do abuso sexual de crianças deve ser punida com sanções mais severas.
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Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

6. Induzir uma criança a participar em 
prostituição infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a cinco
anos.

6. Induzir uma criança a participar em 
prostituição infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a seis
anos.

Or. en

Justificação

A exploração do abuso sexual de crianças deve ser punida com sanções mais severas.

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em prostituição infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos.

7. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em prostituição infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a seis anos.

Or. en

Justificação

A exploração do abuso sexual de crianças deve ser punida com sanções mais severas.

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.° 8

Texto da Comissão Alteração

8. Praticar actos sexuais com uma criança, 
com recurso à prostituição infantil, é 
punível com uma pena máxima de prisão 

8. Praticar actos sexuais com uma criança, 
com recurso à prostituição infantil, é 
punível com uma pena máxima de prisão 
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não inferior a cinco anos. não inferior a seis anos.

Or. en

Justificação

A exploração do abuso sexual de crianças deve ser punida com sanções mais severas.

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 6.°

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que sejam 
puníveis os seguintes comportamentos 
intencionais:

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que sejam 
puníveis os seguintes comportamentos 
intencionais:

A proposta de um adulto, feita por 
intermédio das tecnologias da informação e 
comunicação, para se encontrar com uma 
criança que ainda não tenha atingido a 
maioridade sexual segundo a lei nacional, 
com o intuito de cometer qualquer um dos 
crimes referidos no artigo 3.º, n.° 3, e no 
artigo 5.º, n.° 6, se essa proposta for 
seguida de actos materiais conducentes ao 
encontro, é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dois anos.

A proposta de um adulto, feita por 
intermédio das tecnologias de informação e 
comunicação para se encontrar com uma 
criança, com o intuito de cometer qualquer 
um dos crimes referidos no artigo 3.º, n.º 3, 
e no artigo 5.º, n.º 6, se essa proposta for 
seguida de actos materiais conducentes ao 
encontro, é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dois anos. 

1-A. Se ficar provado que o infractor 
utilizou intencionalmente meios 
tecnológicos para atingir um número 
elevado de crianças e multiplicar as suas 
hipóteses de cometer o crime, os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
independentemente das condenações 
anteriores pelo mesmo crime, a prática 
seja considerada um factor agravante e 
seja alvo de uma sanção mais elevada do 
que o crime simples de solicitação de 
crianças para fins sexuais.

Or. en
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Justificação

Esta tipologia de «crimes de contacto» deve ser punida com uma sanção mais severa se o 
crime for cometido sistematicamente sob a forma de prática que visa atingir uma pluralidade 
de crianças a fim de multiplicar as hipóteses de sucesso.

Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 8.°

Texto da Comissão Alteração

O disposto no artigo 3.°, n.° 2, no que se 
refere a assistir a actos sexuais, e n.° 3.°,  
bem como no artigo 4.°, n.os 2 e 4, e no 
artigo 5.° não regula os actos sexuais 
consensuais entre crianças ou que 
envolvam pessoas com idades, 
desenvolvimento psicológico e físico ou 
maturidade próximos e na medida em que 
tais actos não constituam um abuso.

O disposto no artigo 3.°, n.° 2, no que se 
refere a assistir a actos sexuais, e n.° 3.°,  O 
disposto no artigo 3.°, n.º 2, no que se 
refere a assistir a actos sexuais, e n.º 3, bem 
como no artigo 4.°, n.ºs 2 e 4, e no artigo 
5.° não regula os actos sexuais consensuais 
entre crianças ou que envolvam pessoas 
com idades, desenvolvimento psicológico e 
físico ou maturidade próximos e na medida 
em que tais actos não constituam um abuso 
e cumpram a legislação nacional em 
matéria de maioridade sexual.

Or. en

Justificação

Para respeitar o princípio da subsidiariedade e dado que a matéria continua a ser da 
competência dos Estados-Membros, os quais possuem abordagens diferentes ligadas às 
respectivas tradições, há que adicionar uma referência à legislação nacional.

Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem garantir 
que, quando os crimes envolvendo 
pornografia infantil nos termos do artigo 
5.º são cometidos por crianças, estas 
devem estar sujeitas a medidas 
alternativas adequadas e adaptadas às 
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necessidades específicas de reeducação de 
acordo com a legislação nacional, tendo 
em devida conta a idade do infractor, a 
necessidade de se evitar a criminalização 
e o objectivo de reintegração social da 
criança.

Or. en

Justificação

No que respeita aos crimes relacionados com o uso das TIC, que estão a crescer entre as 
crianças em idade escolar e estão muitas vezes integrados em práticas de bullying, é 
essencial punir esses comportamentos com medidas apropriadas, mesmo que o infractor seja 
uma criança.

Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.° 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) O crime foi cometido como parte de 
uma actividade organizada cujo principal 
objectivo é o proveito económico;

Or. en

Justificação

É importante travar a exploração económica de crianças vítimas de abuso. 

Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.° 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) O crime foi cometido no contexto de 
uma viagem ao estrangeiro, organizada 
ou realizada tendo como objectivo 
principal a prática de qualquer um dos 
crimes referidos nos artigos 3.º a 6.º;
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Or. en

Justificação

O turismo sexual infantil está a crescer a um ritmo alarmante e com consequências 
devastadoras para milhões de crianças em todo o mundo. Já devia estar sublinhado no 
considerando que para reforçar a prevenção desta prática é essencial reforçar a dissuasão 
prevendo sanções mais severas para os crimes cometidos no estrangeiro no contexto de 
viagens.

Alteração 28

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de evitar o risco de reincidência, 
os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que uma pessoa 
singular condenada por qualquer dos 
crimes referidos nos artigos 3.° a 7.° seja 
impedida, temporária ou permanentemente, 
de exercer actividades que impliquem 
contactos regulares com crianças. 

1. A fim de evitar o risco de reincidência, 
os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que uma pessoa 
singular condenada por qualquer dos 
crimes referidos nos artigos 3.º a 7.º seja 
impedida, temporária ou permanentemente, 
de exercer actividades profissionais que 
impliquem contactos regulares com 
crianças. As medidas referidas no presente 
número devem ser inscritas no registo 
criminal do Estado-Membro onde foi 
proferida a sentença.

Or. en

Justificação

Há que clarificar que a medida é aplicável a actividades profissionais que envolvem o 
contacto regular com crianças.

Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que a medida 

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que quando 
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referida no n.° 1 seja inscrita no registo 
criminal do Estado-Membro onde foi 
proferida a sentença.

contratam pessoas para actividades 
profissionais que envolvam contactos com 
crianças, assiste aos empregadores o 
direito de obterem informações junto das 
autoridades competentes sobre eventuais 
condenações por qualquer um dos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º ou sobre 
quaisquer medidas adicionais 
relacionadas com essas condenações que 
as impeçam de exercer actividades que 
envolvam contactos com crianças. Caso 
durante a relação de trabalho surja 
alguma suspeita grave, os empregadores 
podem, de acordo com a legislação 
nacional, requerer essa informação 
mesmo após o processo de contratação. As 
autoridades dos Estados-Membros devem 
garantir, por quaisquer meios apropriados 
e de acordo com a legislação nacional, 
que essa informação possa igualmente ser 
obtida a partir de registos criminais 
conservados noutros Estados-Membros.

Or. en

Justificação

É importante que o empregador tenha pleno acesso aos registos criminais com a inscrição de 
eventuais condenações, bem como à informação relativa a medidas de inibição, tanto no seu 
país como em qualquer outro Estado-Membro da UE. Além disso, se após a contratação um 
empregador tomar conhecimento de que o empregado contratado para lidar com crianças foi 
condenado por pedofilia noutro Estado-Membro, deve assistir ao mesmo empregador o 
direito de pedir informação sobre a matéria mesmo após a contratação.

Alteração 30

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao disposto no artigo 7.º, 
n.º 2, e no artigo 9.º, n.º 2, da Decisão-
Quadro 2009/315/JAI, relativa à 
organização e ao conteúdo do intercâmbio 
de informações extraídas do registo 
criminal entre os Estados-Membros, estes

3. Em derrogação ao disposto no artigo 7.º, 
n.º 2, e no artigo 9.º, n.º 2, da Decisão-
Quadro 2009/315/JAI, relativa à 
organização e ao conteúdo do intercâmbio 
de informações extraídas do registo 
criminal entre os Estados-Membros, estes 
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tomam as medidas necessárias para 
garantir que, para efeitos da aplicação 
efectiva da medida que consiste em 
impedir, temporária ou permanentemente, 
a pessoa de exercer actividades que 
impliquem o contacto regular com 
crianças, em especial se os 
Estados-Membros requerentes sujeitarem 
a certas condições o acesso a 
determinadas actividades de modo a 
assegurar que os candidatos não foram 
condenados por qualquer dos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º da presente 
directiva, as informações relativas à 
inibição decorrente de condenação por 
qualquer dos crimes referidos nos artigos 
3.º a 7.º da presente directiva sejam 
transmitidas, quando solicitadas ao abrigo 
do artigo 6.º da referida decisão-quadro, 
pela autoridade central do Estado-
Membro da nacionalidade da pessoa em 
causa e que os dados pessoais respeitantes 
a essa inibição, previstos no artigo 7.º, n.os 
2 e 4, da referida decisão-quadro podem 
em todos os casos ser utilizados para este 
efeito.

devem garantir a plena cooperação e 
disponibilidade de toda a informação 
quando respondem a pedidos provenientes 
de autoridades competentes de outros 
Estados-Membros, apresentados de 
acordo com o artigo 10.º, n.º 2. Os dados 
pessoais relativos a essa inibição, previstos 
no artigo 7.º, n.ºs 2 e 4, da referida 
decisão-quadro podem em qualquer caso
ser utilizados para este efeito.

Or. en

Justificação

Há que garantir a plena cooperação e a troca de informação, se tal for pedido, entre 
Estados-Membros.

Alteração 31

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Confiscação do proveito económico 
resultante dos crimes.

Or. en
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Justificação

É importante assegurar que os proveitos decorrentes da prática do crime não permaneçam 
na posse da organização criminosa ou da pessoa que cometeu os crimes.

Alteração 32

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas adequadas no sentido de 
contribuírem para a criação de uma base 
de dados internacional com imagens 
relativas à exploração sexual de crianças. 

Or. en

Justificação

A fim de alertar a polícia sobre a exploração sexual de crianças e permitir a identificação 
das vítimas, relembramos a necessidade de obtenção de um alerta rápido para páginas com 
conteúdo de pornografia infantil.

Alteração 33

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O crime tenha sido cometido em 
benefício de uma pessoa colectiva 
estabelecida no seu território.

(d) O crime for cometido em benefício de 
uma pessoa colectiva cuja sede legal ou 
local de estabelecimento se encontre no 
seu território.

Or. en

Justificação

Por vezes o local de estabelecimento e a sede legal não coincidem. Em ambos os casos, há 
que garantir a competência jurisdicional.
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Alteração 34

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros garantem, em 
caso de abuso sexual e exploração sexual 
cometidos no contexto familiar, que sejam 
tomadas as medidas necessárias para 
proteger e prestar assistência à criança 
vítima de crime, bem como a outros 
membros da família que não estiveram 
envolvidos no crime.

Or. en

Justificação

Sublinhar a necessidade de preservar o equilíbrio psicológico e o direito de as crianças 
vítimas de abuso manterem contactos com as respectivas famílias.

Alteração 35

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros asseguram o 
respeito da privacidade e da imagem das 
crianças vítimas de abuso e impedem a 
divulgação pública de qualquer 
informação relacionada com as mesmas 
que possa conduzir sua identificação.

Or. en

Justificação

As crianças vítimas de abuso devem ser protegidas contra quaisquer formas de violação da 
sua esfera privada.
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Alteração 36

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.° 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) As entrevistas com a criança vítima 
de abuso devem ocorrer, sempre que 
possível, na ausência do autor do crime;

Or. en

Justificação
Este elemento deve ser adicionado para garantir que a criança possa falar sem o receio de se 
encontrar novamente com o autor do crime.

Alteração 37

Proposta de directiva
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º Artigo 21.º
Bloqueamento do acesso a sítios Web com 
pornografia infantil

Supressão e bloqueamento do acesso a 
sítios Web com pornografia infantil

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter o bloqueamento do 
acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou 
difundam pornografia infantil. Esse 
bloqueamento deve estar sujeito às 
salvaguardas adequadas, tendo 
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos motivos 
que determinaram o bloqueamento e que, 
na medida do possível, os fornecedores de 
conteúdos são informados da possibilidade 
de contestar a decisão.

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a supressão na fonte 
da página Web que contenha ou difunda
pornografia infantil. Além disso, a fim de 
proteger o superior interesse da criança, 
os Estados-Membros podem estabelecer 
procedimentos para bloquear o acesso, 
por parte dos utilizadores da Internet, no 
seu território, a páginas Internet que 
contenham ou difundam pornografia 
infantil de acordo com a legislação 
nacional. Esse bloqueamento deve estar 
sujeito às salvaguardas adequadas, tendo 
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos motivos 
que determinaram o bloqueamento e que, 
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na medida do possível, os fornecedores de 
conteúdos são informados da possibilidade 
de contestar a decisão.

2. Sem prejuízo do que precede, os 
Estados-Membros tomam as medidas
necessárias para obter a supressão de 
páginas Internet que contenham ou 
difundam pornografia infantil.

Or. en

Justificação
A supressão completa de imagens dever ser uma prioridade. No interesse da criança, os 
Estados-Membros podem proceder ainda ao bloqueamento imediato das páginas se tal 
corresponder, na sua opinião, ao interesse superior da criança.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DA PROPOSTA

Abusar de crianças significa perpetrar crimes horrendos que afectam a saúde física e psíquica 
de crianças e adolescentes, que ficam marcados para toda a vida. Explorar sexualmente um 
menor significa reduzir uma criança ou um adolescente a um objecto sexual e enriquecer à 
custa do seu sofrimento. Os estudos realizados demonstram que, na Europa, uma percentagem 
de menores compreendida entre 10% e 20% está exposta, durante a infância, ao risco de 
violências sexuais. O número de sítios de conteúdo pornográfico infantil não pára de 
aumentar e todos os dias surgem 200 novas imagens na Web. Mas o que temos são apenas 
estimativas. As vítimas retratadas são cada vez mais jovens e o material torna-se cada vez 
mais explícito e violento. Cerca de 20% dos autores de crimes sexuais tendem a praticar 
novamente o crime após a condenação. Muitos destes fenómenos ocorrem justamente onde a 
criança se deveria sentir protegida e em segurança. A pornografia infantil através da Internet 
deixou de ser um fenómeno emergente para se transformar numa verdadeira ameaça criminal 
de proporções avultadas, em que se entrelaçam pulsões perversas e interesses económicos e 
em que se assiste a um aumento cada vez maior da chamada produção doméstica. Esse 
fenómeno explora todas as potencialidades tecnológicas que a própria rede disponibiliza. Por 
um lado, temos sítios Internet nos quais são publicitados «artigos» como VHS, DVD e CD 
contendo imagens de abusos sobre menores; por outro, temos redes sociais, chats, 
newsgroups, mailing lists, que são utilizados não só para criar comunidades de pedófilos, mas 
também para divulgar notícias destinadas ao aliciamento e à busca de material pornográfico 
infantil. Por fim, os serviços de peer to peer e FTP (File Transfer Protocol) permitem a troca 
de ficheiros de grandes dimensões, correspondentes a filmes ou grupos de imagens. A isto 
vem juntar-se a difusão de MMS (Multimedia Messaging Service) com telemóveis de nova 
geração que podem transmitir imagens e vídeos. Com estas novas tecnologias, o menor pode 
ser atingido também em momentos em que se encontra longe da vigilância familiar. Através 
de sítios Web, as fotografias e os vídeos de natureza pornográfica infantil estão disponíveis 
em servidores espalhados por todos os cantos da Web, a partir dos quais os utilizadores 
podem efectuar, após o pagamento prévio, operações de descarregamento para o respectivo 
computador. Graças a softwares especiais que permitem mover imediatamente os sítios 
pedófilos de um servidor host para outro, os próprios gestores dos sítios permanecem 
demasiadas vezes anónimos e inatingíveis. Uma tão rápida evolução da ameaça requer uma 
evolução igualmente rápida da tecnologia de investigação e da legislação europeia e nacional.

2. POSIÇÃO DA RELATORA
A proposta de directiva visa criar um quadro de referência europeu com o objectivo de 
prevenir e perseguir quaisquer formas de abuso e exploração sexual de menores e os crimes 
de pornografia infantil. Além disso, o texto introduz disposições comuns para a prevenção dos 
crimes e a protecção das vítimas. A proposta de directiva retoma, em grande parte, as 
disposições constantes da recomendação do Parlamento Europeu de 3 de Fevereiro de 2009, 
sobre a luta contra a exploração sexual de crianças e pornografia infantil. A presente proposta 
contém ainda muitas das indicações da Convenção do Conselho da Europa para a Protecção 
das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual. Apesar de não ter sido ainda 
ratificada pela maioria dos Estados europeus, esta Convenção constitui, no estado actual, um 
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instrumento imprescindível no plano internacional para ajudar a garantir a protecção dos 
menores contra abusos. Introduzem-se, a nível europeu, novas tipologias de crime, 
relacionadas com as novas ameaças decorrentes do desenvolvimento dos meios tecnológicos e 
informáticos. São definidos de forma clara conceitos como pornografia infantil, material 
pornográfico infantil, prostituição infantil e exibição pornográfica. Dessa forma, cria-se um 
regime mínimo uniforme que assegura a protecção dos menores em todos os Estados-
Membros, através de instrumentos adequados. Afigura-se de igual modo apropriado incluir a 
definição da idade do consentimento sexual, o principal elemento na avaliação do crime, mas 
sobretudo crucial em termos de proporcionalidade e agravamento da pena.  Com efeito, a 
directiva estabelece sanções mínimas para 22 tipos de crime, sem prejuízo da possibilidade de 
os Estados-Membros adoptarem medidas e penas mais severas.
Entre as novas tipologias de crime de abuso sexual são previstos e punidos os crimes 
cometidos no âmbito da família, por quem exerce uma posição de confiança, autoridade ou 
influência. Sanções mais elevadas serão cominadas para quem pratica crimes sobre menores 
com deficiência física, psíquica ou em estado de dependência.
As crianças serão protegidas a nível europeu contra o aliciamento de menores ou «grooming». 
Além disso, introduzi uma disposição específica que diz respeito às pessoas que praticam 
«grooming» em série, ou seja, contactam simultaneamente vários menores para multiplicar as 
hipóteses de aliciamento. As pessoas que foram condenadas por terem praticado crimes contra 
crianças devem ser proibidas de exercer actividades que impliquem contactos regulares com 
crianças, como no caso de transferências para um outro Estado-Membro. Assiste aos 
empregadores, em caso de contratação para tarefas que impliquem contactos com crianças, o 
direito de obterem informações junto das autoridades competentes sobre eventuais 
condenações por qualquer um dos crimes previstos na directiva ou sobre qualquer medida 
adicional relacionada com esses crimes, através da consulta dos registos criminais. Todos os 
Estados-Membros e as autoridades competentes devem colaborar em prol de uma rápida troca 
dessas informações. Se durante a relação de trabalho surgirem motivos graves de suspeita, os 
empregadores devem ter o direito de acesso a essas informações, mesmo após a contratação. 
No que respeita à responsabilidade das pessoas colectivas, quis introduzir como ulterior 
sanção a apreensão imediata não só do material pornográfico mas também dos proveitos 
obtidos com o mesmo. Os Estados-Membros devem facilitar e reforçar a cooperação com os 
bancos nacionais e as principais companhias de cartões de crédito para garantir a 
rastreabilidade dos pagamentos efectuados na Internet e ligados à exploração de menores.
Os Estados-Membros terão obrigações legais precisas para punir os crimes contra menores 
cometidos no estrangeiro por cidadãos europeus ou habitualmente residentes num Estado-
Membro, o chamado turismo sexual. Além disso, introduzi uma referência às agravantes 
quando os crimes da directiva são cometidos no contexto do turismo sexual. Sempre que 
alguém descarrega e visiona imagens e material pornográfico infantil, é como se praticasse 
novamente o abuso sobre a criança. O objectivo da directiva é o de remover de imediato o 
material em linha. Quando tal não pode ser feito imediatamente (para os casos em que a 
eliminação na fonte é mais complicada, por exemplo, quando os fornecedores de acesso estão 
localizados em países terceiros e não existem acordos de cooperação com a UE), deve ser 
permitido, como opção à disposição dos Estados-Membros, o instrumento de bloqueamento 
de sítios. Esse bloqueamento tem de ser efectuado em conformidade com as disposições 
nacionais e utilizando todos os instrumentos de garantia da privacidade. Por isso, é oportuna 
uma acção sinérgica de todos os actores da «rede»: instituições, polícia informática e postal, 
fornecedores de acesso, bancos, fornecedores de serviços de intermediação financeira, 
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utilizadores privados e associações. É essencial a utilização de tecnologias e software de 
vanguarda neste sector de actividade. É necessário destacar todos os instrumentos disponíveis 
(incluindo o mais recente photo DNA), recorrendo ainda ao trabalho da coligação financeira 
europeia para combater a difusão de imagens de pornografia infantil na Internet e a 
colaboração internacional das forças policiais e dos institutos bancários (por exemplo para a 
rastreabilidade dos pagamentos).

É necessário garantir a protecção das vítimas, a assistência e o apoio na fase de investigação, 
durante o processo, bem como na fase posterior, tendo em conta a opinião, as necessidades e 
os receios do menor. O acesso aos meios de impugnação deve ser fácil, sem que as jovens 
vítimas sofram ulteriores traumas decorrentes da participação no processo, a chamada dupla 
vitimização. Igualmente importantes são as medidas destinadas a prestar assistência e apoio à 
família da vítima. Por outro lado, caso o crime seja cometido no contexto familiar, o menor 
deve ser protegido e deve ser tomada a decisão mais adequada quanto à sua residência, tendo 
em devida conta o superior interesse da criança e a sua opinião. Os instrumentos de protecção 
e assistência devem ainda incluir medidas de apoio às presumíveis vítimas de abuso ou
exploração. É essencial uma formação específica dos profissionais do sector que apoiam o 
menor em todas as fases do processo e de qualquer profissional que, de alguma forma, venha 
a contactar com as vítimas. Além disso, é necessário prevenir os crimes através de programas 
especiais de intervenção e tratamento. Um sistema judiciário feito à medida da criança e ao 
seu alcance constitui a verdadeira chave mestra da presente directiva. Os Estados-Membros 
devem adoptar todas as medidas necessárias para estabelecer sistemas eficazes de protecção 
da infância, inclusivamente através da criação de estruturas pluridisciplinares que garantam a 
necessária assistência às vítimas a curto e a longo prazo, quer através da formação do pessoal, 
quer recorrendo às ONG com experiência adquirida no domínio da assistência às vítimas de 
abusos e exploração sexual. Uma especial tarefa caberá à sociedade civil, que será alvo de 
campanhas específicas de informação e sensibilização sobre este tema.


