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e-LEARNING ACTIVE CHARTER TRAINING (e-NACT) 2017-2019

e-NACT (2017-2019) é um programa co-financiado pela Comissão Europeia que tem como 
principal objetivo a formação de advogados, magistrados do ministério público e juízes da 
União Europeia sobre a aplicação de ferramentas de diálogo entre tribunais e divulgação de 
boas práticas na aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

Os produtos do programa e-NACT incluíram a realização de três workshops para advoga-
dos, magistrados do ministério público e juízes, um Handbook - Coletânea de jurisprudência 
e guia prático por tema, o desenvolvimento da base de dados de jurisprudência nacional 
ACTIONES e cursos online. Para informação atualizada sobre o projeto podem consultar a 
página do e-NACT no website do CIDP.

Diretor Nacional do Projeto e-NACT: 
Dr. Tiago Fidalgo de Freitas

Coordenadora Nacional do Projecto :
Dr.ª Rita Gião Hanek

Membros do Grupo de Trabalho: Afonso Brás e Sara Azevedo (proteção de dados), Beat-
riz Esperança (asilo e migração), Marta Carmo e Gonçalo Fabião (liberdade de expressão)

Coordenação do Grupo de Trabalho: Rita Gião Hanek

Tradução e adaptação dos Handbooks - Coletâneas de jurisprudência e guias práticos 
do programa e-NACT: Rita Gião Hanek

Edição: Rui Bastos Gonçalves

Parceiros: 

This handbook was funded by the European Union’s Justice Programme (2014-2020). The 
content of this report represents only the views of the e-NACT consortium and is its sole 
responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that 
may be made of the information it contains

https://www.icjp.pt/sites/default/files/images/actividades/actiones_button.jpg?887
https://www.icjp.pt/sites/default/files/images/actividades/formonline_button.jpg?377
http://www.icjp.pt/cursos/17759/programa


3

Contribuíram ainda para o conteúdo do Handbook – Coletânea de jurisprudência e guia 
prático na qualidade de oradores do workshop organizado pelo ICJP/CIDP em parceria com 
o Instituto Universitário Europeu em 30-31 de Maio de 2019 na Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa

Por ordem de trabalhos:

Tiago Fidalgo de Freitas, Diretor do programa e-NACT em Portugal/FDUL-CIDP

Rita Gião Hanek, Coordenadora nacional do programa e-NACT

Madalina Moraru, Centre for Judicial Cooperation, European University Institute

Benedita Menezes Queiroz, FDUCP-Porto

Vasco Malta, ACM-Alto Comissariado para as Migrações

Diogo Santana Lopes, FDUL-CIDP 

Sofia David, Juíza Desembargadora, Tribunal Central Administrativo-Sul

José Duarte Coimbra, FDUL-CIDP

Emellin de Oliveira, CEDIS

Rute Esteves, SEF-Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

Nuno Piçarra, Juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia 

Sofia Pinto Oliveira, EDUM

Armando Rocha, FDCUP-Lisboa

Ana Rita Gil, Provedoria de Justiça

Inês Carreirinho, CPR – Conselho Português para os Refugiados
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Asilo, migração, diálogo entre tribunais e implementação do direito da UE

Introdução

Sobre os Handbooks - Coletâneas de jurisprudência  
e guias práticos do programa e-NACT

Os materiais e conteúdos do programa e-NACT – nomeadamente o 
presente Handbook - Coletânea de jurisprudência e guia prático sobre 
Asilo e Migração - são traduzidos e adaptados; a versão original encontra-
-se disponível no website do Instituto Universitário Europeu produzido 
sob a coordenação da Professora Madalina Moraru no âmbito do progra-
ma e-NACT pelo Centro de Cooperação Judiciaria do Instituto Universitá-
rio Europeu. Contudo, atendendo à extensão das especificidades nacio-
nais, os Handbooks transnacionais e nacionais podem ser consultados a 
título complementar.

Os handbooks foram desenvolvidos com o apoio dos grupos de 
trabalho constituídos por peritos selecionados por cada um dos par-
ceiros do programa. 

Cada handbook divide-se em sete secções: Introdução; Ferramentas 
de diálogo entre tribunais; enquadramento jurídico; coletânea de juris-
prudência; conclusões e casos práticos e guia para discussão.

Voltar à Tabela de Conteúdos

https://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Projects/e-NACT/e-NACT
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A amostra de jurisprudência nacional selecionada visa problematizar 
as seguintes questões:

• Os tribunais nacionais citam a Carta dos Direitos Fundamen-
tais da União Europeia (“Carta”)? Se sim, com que objetivo? Ad 
abundatiam, como auxiliar interpretativo ou mesmo como ele-
mento “catalisador”? 

• Que tipo de desafios se colocam à implementação do Direito da 
União da União Europeia no âmbito dos direitos fundamentais 
a nível nacional? Na jurisprudência nacional encontram-se os 
mesmos dilemas que tem sido objeto da jurisprudência do TJEU 
e do TEDH? 

• Que expressões de diálogo entre tribunais encontramos em Por-
tugal? Vertical ou horizontal? Decorre da interpretação confor-
me ou questão prejudicial? Visam ultrapassar os desafios provo-
cados pelas assimetrias existentes a nível nacional promovendo 
uma maior coerência e cooperação ou são um exercício de quasi 
litigação estratégica?

• Entre a jurisprudência selecionada encontramos acórdãos-boas 
práticas que ultrapassam ou minimizam risco de conflito ?

A versão portuguesa dos Hanbooks - Coletâneas de jurisprudência 
e guias práticos tem por isso como principal objetivo dar a conhecer uma 
amostra de jurisprudência nacional demonstrativa do tipo de desafios que 
se colocam à implementação do Direito da União da União Europeia no âm-
bito dos direitos fundamentais a nível nacional, ao recurso à Carta dos Direi-
tos Fundamentais da União Europeia (“Carta”) para lidar com estes mesmos 
desafios e à divulgação de boas práticas de diálogo entre tribunais.

Voltar à Tabela de Conteúdos
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Asilo, migração, diálogo entre tribunais e implementação do direito da UE

Para este efeito, a adaptação e tradução dos Hanbooks - Coletâneas 
de jurisprudência e guias práticos foi informada tanto pela jurisprudência 
recolhida como pela troca de ideias que teve lugar durante os respetivos 
workshops temáticos do programa e-NACT. Observa-se por exemplo que 
as necessidades formativas e a jurisprudência existente nem sempre se 
conformam aos objetivos estritos do programa. Enquanto nas áreas de 
liberdade de expressão e asilo e migração se encontram mais exemplos 
de como o diálogo entre tribunais e o recurso à Carta dos Direitos Fun-
damentais tem contribuído para a implementação dos direitos funda-
mentais a nível nacional; na área da proteção de dados as necessidades 
dos formandos prendem-se atualmente com a familiarização com novos 
conceitos subjacentes ao RGPD. A adaptação – ainda que respeitando o 
quadro do programa e-NACT - revela esta ponderação. 

Os Hanbooks - Coletâneas de jurisprudência e guias práticos foram 
desenvolvidos com vista a serem usados como ferramenta de autoapren-
dizagem.  São um convite a explorar a base de dados ACTIONES onde se 
encontram disponíveis dezenas de acórdãos nacionais de vários Estados 
Membros da União Europeia sobre os temas proteção de dados, liberda-
de de expressão e asilo e migração. Adicionalmente incluem casos práti-
cos acompanhados de linhas orientadoras para discussão.

Voltar à Tabela de Conteúdos

https://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Projects/ACTIONES/ACTIONESplatform


Programa e-NACT

8

Sobre o diálogo entre tribunais (Judicial Interaction  
Techniques) e divulgação de boas práticas

“As relações de mútua influência entre o TEDH e os tribunais nacionais 
tecem-se dentro de um modelo que não reveste natureza processual, 
seja hierárquica ou normativa. (...) A relação que exista poderá eventu-
almente ser enquadrada numa categoria de diálogo judicial “semiverti-
cal”, no sentido em que os tribunais de qualquer dos Estados membros 
estão também diretamente compreendidos no respeito pelos direitos 
fundamentais tal como são garantidos pela CEDH, ou seja, com o de-
senvolvimento e como são interpretados e aplicados pelo TEDH.” 

Conselheiro Henrique Gaspar 

Cfr. A influência da CEDH no diálogo jurisdicional. A perspetiva nacio-
nal ou o outro lado do espelho, Intervenção no Colóquio por ocasião da 
comemoração do 30.º aniversário da vigência da CEDH em Portugal. STJ, 
10.11.2008, pp. 7 e 8 e 9. citado no Acórdão do Tribunal da Relação de 
Évora, Processo n.º 80-16.7GGBJA.E1, de 23.01.2018. 

A noção de “diálogo” tem sido amplamente usada pela doutrina para 
transmitir diferentes significados: um veículo para o “transplante” de 
ideias entre tribunais; uma forma casual de descrever o estilo de comu-
nicação entre os poderes judicial e político ou, ainda, para descrever um 
novo paradigma de relações entre tribunais e entre diferentes sujeitos. 

O projeto e-NACT entendeu adotar uma abordagem mais neutra, ba-
seada na “interação entre tribunais”, i.e., na documentação de episódios 
de contacto (intencionais ou não) entre tribunais.  Estes episódios dife-
rem em intensidade, resultado e tipologia. Em termos gerais, a interação 
entre tribunais pode ser entendida como um conjunto de técnicas usadas 
pelos tribunais e juízes dos Estados membros da União Europeia, com o 

Voltar à Tabela de Conteúdos
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Asilo, migração, diálogo entre tribunais e implementação do direito da UE

objetivo de promover a coerência e coordenação (ou, pelo menos, mi-
nimizar o risco de conflito) entre diferentes sistemas judiciais e quadros 
legislativos e de salvaguardar a tradição constitucional europeia e certos 
bens jurídicos – como os direitos fundamentais – que estão protegidos 
pelos vários níveis de governo (nacional, internacional e supra nacional). 
Desta forma, o “diálogo” é um subtipo da “interação entre tribunais”, que 
pode ser vertical ou horizontal, decorrer de interpretação conforme ou 
questão prejudicial e que visa ultrapassar os desafios provocados pelas 
assimetrias existentes a nível nacional e os méritos das soluções legislati-
vas adotadas na implementação do direito da UE. 

Neste contexto, o programa e-NACT é, por isso, um convite ao diálo-
go entre tribunais através da divulgação de casos de estudo, sem nunca 
esquecer a legislação da UE e a Carta dos Direitos Fundamentais. 

Voltar à Tabela de Conteúdos
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Ferramentas de diálogo entre tribunais  
que o programa e-NACT oferece

A escolha de recorrer a técnicas judiciais de interação/diálogo é fre-

quentemente determinada pela existência de um conflito entre o quadro 

legislativo nacional e as obrigações internacionais. Por exemplo, se o juiz 

não duvida do significado da norma de direito da união europeia aplicável 

ao caso concreto, pode considerar se a norma nacional é, ou não, clara-

mente compatível, ou se, sendo, há espaço de manobra para interpreta-
ção conforme. Assim, sugere-se que interpretação conforme seja sempre 

o passo número 1. Se se concluir que a interpretação conforme não provi-

dencia uma resposta conclusiva, inequívoca, e indiscutível podem ser con-

sideradas duas outras opções: requerer o apoio do TJUE – passo número 
2 – , iniciando o meio contencioso das questões prejudiciais.

Contudo, se for claro que a norma nacional não é compatível com o 

Direito da União Europeia, ou se não tem um enquadramento jurídico-

-constitucional compatível com o TEDH, é necessário desaplicar a norma 

– passo número 3 – por iniciativa própria, no quadro de jurisprudência 

existente, nacional ou internacional, ou no seguimento da decisão relativa 

a uma questão prejudicial.

Voltar à Tabela de Conteúdos
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Asilo, migração, diálogo entre tribunais e implementação do direito da UE

Estes três passos são acompanhados de duas técnicas horizontais: a 

comparative reasoning e o teste de proporcionalidade, que permitem, ex-

plicitamente, recorrer a argumentos de jurisprudência de outros Estados 

membros da UE.

O gráfico abaixo oferece uma visão geral das ferramentas à disposição 

de juízes nacionais, indicando o momento em que cada uma das técnicas 

pode ser aplicada e a forma como os conflitos podem ser ultrapassados.

Quadro sobre Judicial Interaction Techniques (JIT)

Voltar à Tabela de Conteúdos
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Enquadramento jurídico

As discussões sobre o enquadramento legal relevante nos Hand-
books - Coletâneas de jurisprudência e guias práticos do programa 
e-NACT são ditadas pela amostra de jurisprudência. Assim sendo, a aná-
lise da moldura legal não é exaustiva, mas antes enquadrado pelos casos 
de estudo selecionados e pelas disposições relevantes da Carta. 

Para efeitos da aplicação dos conceitos subjacentes ao programa E-
-NACT no âmbito de Asilo e Migração em Portugal e mais precisamente 
para utilização do presente Handbook devem ter-se em consideração – 
entre outras - as seguintes fontes de direito: 

• Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho que estabelece as condições e 
procedimentos de concessão de asilo ou proteção subsidiária e 
os estatutos de requerente de asilo, de refugiado e de proteção 
subsidiária, transpondo para a ordem jurídica interna as Diretivas 
n.º 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril, e 2005/85/CE, do 
Conselho, de 1 de Dezembro;

• Alterada pela Lei n.º 26/2014, de 5 de maio, implementando a 
nível nacional o Regulamento (UE) n.º 603/2013, do Parlamento 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32005L0085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32013R0603&qid=1449682976763
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Asilo, migração, diálogo entre tribunais e implementação do direito da UE

Europeu e do Conselho, de 26 de junho, relativo à criação do sis-
tema «Eurodac» de comparação de impressões digitais para 
efeitos da aplicação efetiva do Regulamento (UE) n.º 604/2013, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho, que es-
tabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado 
membro responsável pela análise de um pedido de proteção 
internacional apresentado num dos Estados membros por um 
nacional de um país terceiro ou um apátrida; transpondo para a 
ordem jurídica interna as seguintes diretivas:

i. A Diretiva n.º 2011/95/UE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 13 de dezembro, que estabelece 
normas relativas às condições a preencher pelos 
nacionais de países terceiros ou por apátridas para 
poderem beneficiar de proteção internacional, a 
um estatuto uniforme para refugiados ou pessoas 
elegíveis para proteção subsidiária e ao conteúdo 
da protecção concedida; 

ii. Diretiva n.º 2013/32/UE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 26 de junho, relativa a procedi-
mentos comuns de concessão e retirada do estatu-
to de protecção internacional; 

iii. Diretiva n.º 2013/33/UE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de junho, que estabelece nor-
mas em matéria de acolhimento dos requerentes 
de protecção internacional.

• Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho – Aprova o regime jurídico de en-
trada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do terri-
tório nacional, alterada pelas: Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto; Lei 

Voltar à Tabela de Conteúdos

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/identification-of-applicants/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/identification-of-applicants/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32013R0604&qid=1449683260663
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32013L0032&qid=1449683428726
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32013L0033&qid=1449683567506
https://sites.google.com/site/leximigratoria/lei-de-estrangeiros-alterada
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2012/08/15400/0419104256.pdf
https://dre.pt/application/file/67541954
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n.º 56/2015, de 23 de junho; Lei n.º 63/2015, de 30 de junho; Lei 
n.º 59/2017, de 31 de julho; Lei n.º 102/2017, de 28 de Agosto 
(em vigor desde 26-11-2017), pela Lei n.º 26/2018, de 5 de julho 
(em vigor desde 06-07-2018) e pela  Lei n.º 28/2019, de 29 de 
março (estabelece uma presunção de entrada legal na concessão 
de autorização de residência para o exercício de atividade profis-
sional - altera os artigos 88.º e 89.º - em vigor desde 30-03-2019).

• Decreto-lei n.º 368/2007, de 5 de Novembro – Define o regime 
especial de concessão de autorização de residência a vítimas de 
tráfico de pessoas a que se referem os n.ºs 4 e 5 do artigo 109.º 
e o n.º 2 do artigo 111.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho.

• Lei n.º 130/2015, de 4 de setembro – Procede à vigésima terceira al-
teração ao Código de Processo Penal e aprova o Estatuto da Vítima.

• Decreto-Lei n.º 67/2004, de 25 de março – Cria um registo na-
cional de menores estrangeiros que se encontrem em situação 
irregular no território nacional.

• Portaria n.º 995/2004, de 9 de agosto – Aprova a regulamentação 
do registo nacional de menores estrangeiros que se encontrem 
em situação irregular no território.

• Despacho n.º 25360/2001, de 12 de dezembro – Acesso à 
saúde por parte de Imigrantes/cidadãos estrangeiros.

• Código de Procedimento Administrativo;

• Código Penal;

• Constituição da República Portuguesa;

• Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia;

Voltar à Tabela de Conteúdos

https://dre.pt/application/file/67541954
https://dre.pt/application/file/67640060
https://dre.pt/application/file/a/107784629
https://dre.pt/application/file/a/107784629
https://dre.pt/application/file/a/108062822
https://dre.pt/application/file/a/115646074
https://dre.pt/application/file/a/121730892
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/11/21200/0800808008.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/70186239
https://dre.pt/application/file/a/211091
https://dre.pt/application/file/a/515343
https://dre.pt/application/file/a/3622898
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Asilo, migração, diálogo entre tribunais e implementação do direito da UE

• Convenção de Genebra relativa ao Estatuto de Refugiados; 

• Convenção dos Direitos das Crianças;

• Convenção Europeia dos Direitos Humanos.

• Aconselha-se ainda a consulta dos seguintes documentos com-
plementares:

• COUNTRY REPORT: PORTUGAL, 2018 UPDATE – AIDA, abril de 2019;

• MAPEAMENTO DAAPATRADIA EM PORTUGAL – ACNUR, Outubro 
de 2018;

• RELATÓRIO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO DOS DI-
REITOS DA CRIANÇA – Provedora de Justiça, por ocasião da apre-
sentação do 5.º e 6.º relatórios nacionais para a 82.ª sessão do 
Comité dos Direitos da Criança, em Genebra entre os dias 9 e 27 
de setembro de 2019

• relatório ECRI, de Outubro de 2018;

• MANUAL DE PROCEDIMENTO E CRITÉRIOS A APLICAR PARA DE-
TERMINAR O ESTATUTO DE REFUGIADO DO ACNUR, na sua últi-
ma versão, de setembro de 2013; 

• as THEMATIC GUIDELINES, do site REFWORLD do ACNUR; 

• a CONCLUSÃO DA REFORMA DO SISTEMA EUROPEU COMUM DE 
ASILO, num comunicado da Comissão Europeia de 13 de julho 
de 2016 e 

• O CONTENCIOSO DO DIREITO DE ASILO E PROTEÇÃO SUBSIDIÁ-
RIA, da Coleção Formação Inicial do Centro de Estudos Judiciá-
rios, de setembro de 2016.

Voltar à Tabela de Conteúdos

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_pt_2018update.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5bea97fb4
http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Rel_Alternativo_CRC.pdf
http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Rel_Alternativo_CRC.pdf
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/country-monitoring
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2013/Manual_de_procedimentos_e_criterios_para_a_determinacao_da_condicao_de_refugiado.pdf?view=1
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2013/Manual_de_procedimentos_e_criterios_para_a_determinacao_da_condicao_de_refugiado.pdf?view=1
http://www.refworld.org/type/THEMGUIDE.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_pt.htm
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/Administrativo_fiscal/eb_o_contencioso_do_direito_de_asilo_e_protecao_subsidiaria.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/Administrativo_fiscal/eb_o_contencioso_do_direito_de_asilo_e_protecao_subsidiaria.pdf
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Coletânea de jurisprudência nacional

Na adaptação dos conteúdos verificou-se que diferentes estados mem-

bros foram atingidos de forma diferente pela vaga migratória e que em 

grande medida estas diferenças são determinadas pela situação fronteiriça, 

ou seja, se a entrada se faz sobretudo pela via terrestre, marítima ou aérea. 

Da análise da jurisprudência portuguesa sobre asilo e migração resulta 

que muitos dos impasses que têm sido discutidos pela jurisprudência do 

TJUE e do TEDH - tais como a proibição de expulsões coletivas, ou a possi-

bilidade de alternativas a detenção - não se tem colocado perante os tribu-

nais nacionais. Alguns dos novos desafios comuns a outros Estados Mem-

bros tem sido contudo objeto de algumas decisões judiciais em Portugal 

embora com algumas particularidades. Referimo-nos a situações atinentes 

ao princípio de non-refoulment, de perseguição em razão da liberdade reli-

giosa ou orientação sexual; situações de tomada ou retoma a cargo. Outros 

desafios – tais como a detenção de crianças no aeroporto - tem sido sina-

lizado pela Provedoria de Justiça, mas sobre os mesmo não foi recolhida 

jurisprudência que se enquadre no programa e-NACT.  Tem igualmente 

existido – ainda que embora com menor expressividade do que em outros 

Estados Membros da EU - um aumento de casos que podem configurar 
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casos de discriminação ou discurso de ódio. Algumas questões de nature-

za procedimental assumem grande relevo na jurisprudência nacional tais 

como as relacionadas com o direito à audiência prévia.

Encontram-se alguns acórdãos sobre asilo e migração que resultam 

de um esforço de atualização de argumentação e práticas administrativas 

ou políticas. Outros são o reflexo de novas realidades, multidisciplinares, 

nomeadamente as atinentes às redes sociais ou à exigida pela aplicação 

de conceitos relativamente inexplorados como o de discurso de odio.  

Destacamos alguns destes acórdãos nas secções que se seguem.       

Em termos gerais, na jurisprudência portuguesa em matéria de asilo 

encontram-se expressões de diálogo judicial tanto horizontal – referên-

cias a jurisprudência nacional – como vertical – referências a decisões do 

TEDH ou TJUE e vários instrumentos de direito internacional. 

Este não é, contudo, um fenómeno generalizado ou centrado na Car-

ta dos Direitos Fundamentais. Entre 2013 e 2019 registam-se cerca de 

110 decisões do Tribunal Central Administrativo Sul sobre asilo, 21 que 

façam referência explícita à Carta dos Direitos Fundamentais, 9 destas 

decisões datam de 2018. Dentro do mesmo período encontram-se apro-

ximadamente 3 decisões do Tribunal Administrativo Norte sobre asilo 

que façam referência à Carta dos Direitos Fundamentais. Isto significa 

que embora frequente a referência à Carta dos Direitos Fundamentais é, 

contudo, um exercício relativamente recente. 
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A Carta dos Direitos Fundamentais como auxiliar  
interpretativo ou citada ad abundatiam

1.  Asylum Shopping 

Dentro do universo de decisões sobre asilo que fazem referência à 
Carta dos Direitos Fundamentais encontram-se sobretudo casos de reto-
ma ou tomada a cargo – asylum shopping. 

Dentro deste subgrupo de casos estão os referentes a existência de 
motivos válidos para crer que há falhas sistémicas no procedimento de 
asilo e nas condições de acolhimento dos requerentes no estado respon-
sável pela analise do pedido de proteção internacional. Estes casos ci-
tam explicitamente o 4.º da Carta dos Direitos Fundamentais.  A título 
de exemplo, excerto do acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, 
processo n.º 1635/18.0 BELSB de 07/02/2019:

I-Perante a verificação da existência de um pedido de asilo anterior for-
mulado noutro Estado-Membro, cumpre promover o procedimento espe-
cial de determinação do Estado responsável pela análise do pedido de pro-
teção internacional, no qual, no caso versado, apurou-se ser a Alemanha.

II- Tendo a Alemanha aceite tal responsabilidade, cabe proferir a de-
cisão de transferência do requerente de proteção internacional. Nada 
vindo invocado, também no caso versado, que justificasse, de acordo 
com o disposto no artigo 3., n. 2 do Regulamento (UE) n. 604/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Junho, que fosse outro o 
Estado-Membro, e designadamente o Estado Português, o responsável 
por tal analise e decisão. 

III – O Regulamento (UE) n. 604/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Junho, como ja sucedia com o Regulamento (CE) n. 
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343/2003, que estabelece os critérios e os mecanismos de determinação 
da responsabilidade da analise dos pedidos de proteção internacional 
apresentados nos Estados-Membros, prossegue dois objetivos essenciais: 
por um lado, visa garantir um acesso efetivo aos procedimentos de de-
terminação do estatuto de refugiado, sem comprometer a celeridade no 
tratamento dos pedidos de asilo, sob a forma de pedidos múltiplos apre-
sentados pelo mesmo requerente em diversos Estados Membros, com o 
objetivo de neles prolongar a sua estadia, realidade comummente desig-
nada como asylum shopping.

No acórdão em apreço recorre-se à interpretação conforme, vertical 
e horizontal citando acórdãos do Tribunal Central Administrativo e Supre-
mo Tribunal Administrativo. Este acórdão – como outros sobre tomada 
ou retoma a cargo e a alegada existência de motivos válidos para crer 
que há falhas sistémicas no estado responsável pela análise do pedido 
de proteção internacional – citam explicitamente a Carta ainda que ad 
abundatiam. Vejamos.

“A decisão agora em crise cristalizou, na parte que releva para a pre-
sente problemática, os seguintes fundamentos: “(...) XVIII. Acresce que 
as razões invocadas pelo autor de que o seu pedido de asilo apresenta-
do na Alemanha não foi devidamente considerado, para alem de serem 
meramente conclusivas, não relevam, uma vez que não se reconduzem 
a nenhuma das situações previstas no artigo 3.º, n.º 3, do Regulamento 
(UE) n.º 604/2013 do Parlamento Europeu. Isto e, não esta demonstrada 
a existência de motivos validos para crer que há falhas sistemáticas no 
procedimento de asilo e nas condições de acolhimento dos requerentes 
prestadas pela Alemanha, que implicam o risco de tratamento desumano 
ou degradante na aceção do artigo 4.º da Carta dos Direitos Fundamen-
tais da União Europeia. 
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XIX. De resto, em idêntico sentido e sobre situações idênticas a dos 
autos se tem pronunciado unanimemente os tribunais superiores desta 
jurisdição. Hoc Sensu, vide os acórdãos proferidos pelo Tribunal Central 
Administrativo Sul a 25.09.2014 (proferido no processo n. 11440/14), 
cuja revista foi negada pelo Supremo Tribunal Administrativo por acór-
dão proferido a 03.02.2015 (processo n. 063/15), assim confirmando o 
teor do primeiro aresto aludido, e, mais recentemente, também do Tri-
bunal Central Administrativo Norte, proferido a 27.01.2017 (processo 
n.00643/16.0BEPRT) – todos integralmente disponíveis para consulta on-
line in http://www.dgsi.pt”

Estão disponíveis na base de dados ACTIONES do projeto e-NACT deci-
sões de diferentes EM da EU sobre as limitações que o artigo 4.º pode impôr 
a casos de transferência. Veja-se por exemplo a decisão do Supremo Tribu-
nal, Reino Unido, de 19 de Fevereiro de 2014, ou a decisão do Tribunal de 
Distrito de Solna, Suécia, de 3 de Maio de 2016 (processo n.º B2768-16).

2.  Direito à audiência prévia

O direito a audiência previa é atualmente talvez o tema de maior 
clivagem jurisprudencial a nível nacional. A questão sobre o direito a 
audiência prévia surge no contexto de decisões sobre retoma a cargo 
e asylum shopping mas também em decisões sobre asilo. Estes casos 
citam explicitamente o artigo 41.º da Carta dos Direitos Fundamentais 
como auxiliar interpretativo. A título de exemplo excerto do Acórdão 
do Tribunal Central Administrativo Sul, Processo n.º 1177/18.4BELSB de 
18/10/2018 (Retoma a cargo – Audiência Prévia):

“Neste mesmo art. 5, do Regulamento (UE) n. 604/2013, não se en-
contra prevista, no entanto, a obrigação da autoridade nacional, e antes 
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da prolação das decisões de inadmissibilidade do pedido de proteção 
internacional e transferência de um requerente de proteção internacio-
nal – face a decisão de aceitação de retoma a cargo por parte de um 
outro Estado-Membro -, informar o interessado de que pretende conside-
rar inadmissível o seu pedido e transferi-lo para outro Estado-Membro e 
comunicar-lhe os argumentos com que pretende fundamentar tais deci-
sões, de maneira a permitir a esse requerente apresentar o seu ponto de 
vista a este respeito.

E ao não prever tal obrigação o referido Regulamento (UE) n. 
604/2013 não viola o art. 41, da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia [“1. Todas as pessoas tem direito a que os seus assuntos 
seja tratados pelas instituições, órgãos e organismos da União de forma 
imparcial, equitativa e num prazo razoável. 2. Este direito compreende, 
nomeadamente: a) O direito de qualquer pessoa a ser ouvida antes de 
a seu respeito ser tomada qualquer medida individual que a afete des-
favoravelmente; (...)”(sublinhados nossos)], dado que, conforme decor-
re do acórdão do TJUE de 22.11.2012, proc. n.º C-277/11, o direito de 
ser ouvido previsto neste art. 41.º garante que qualquer pessoa tem a 
possibilidade de dar a conhecer o seu ponto de vista no decurso do pro-
cedimento e antes da adoção de qualquer decisão suscetível de afetar 
desfavoravelmente os seus interesses, mas não pode ser interpretado no 
sentido de proferir e de lhe comunicar os argumentos com que pretende 
fundamentar tal decisão desfavorável que se propõe proferir e de lhe co-
municar os argumentos com que pretende fundamentar tal decisão des-
favorável, de maneira a permitir que o interessado apresente o seu ponto 
de vista a este respeito.

Conclui-se, assim, que a sentença recorrida errou ao julgar proceden-
te o presente vicio, ja que da factualidade dada como assente, concreta-
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mente da alínea b), decorre que o ora recorrente foi ouvido nos termos 
impostos pelo art.5, do Regulamento (UE) n.604/2013. 

O presente acórdão recorre à interpretação conforme, e a técnicas de 
diálogo entre tribunais horizontal e vertical, neste caso mais especifica-
mente à jurisprudência do TJUE, para dissipar dúvidas sobre a interpreta-
ção do artigo 41.º da Carta dos Direitos Fundamentais. A questão é se se 
deve garantir ao requerente a possibilidade de conhecer e se pronunciar 
sobre o projeto de decisão nos termos dos artigos 122.º e 125.º do Código 
do Procedimento Administrativo – aplicado supletivamente ao procedi-
mento especial de asilo – ou se basta a participação instrutória, conhecen-
do o relatório que se segue à prestação inicial de declarações. Uma série 
de decisões tem sido objeto de diferente interpretação pelo Tribunal Cen-
tral Administrativo Sul (Acórdãos Processo n.º 1727/17.3 de 28.02.2018, 
Processo, n.º 0275/18.9 de 26.07.2018, Processo n.º 01143/18.0 de 
22.11.2018) e subsequentemente pelo Supremo Tribunal Administrativo 
(Acórdãos processo n.º 0594/18, de 04.10.2018, processo n.º0275/18.9, 
de 20.12.2018, processo n.º 01143/18.0, de 28.03.2019). Também aqui a 
Carta é citada como auxiliar interpretativo ou meramente ad abundatiam 
não lhe sendo reconhecida capacidade para a resolução do conflito. O diá-
logo entre tribunais – neste caso - não tem contribuído para diminuir a in-
certeza jurídica ou esclarecido as autoridades administrativas sobre como 
conduzir a instrução do processo – muito pelo contrário.

Este acórdão encontra-se disponível na integra na base de dados 
DGSI. Contudo, encontra-se atualmente também na base de dados AC-
TIONES do CJC; aí contextualizado pela problemática aqui descrita.
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Direito da União Europeia e a Carta dos Direitos Fundamentais 
como elemento “catalisador”: diálogo entre tribunais, governança 
administrativa portuguesa e interdisciplinaridade

1.  Conceito de “grupo” e perseguição em razão da orientação sexual

Há ainda uma série de decisões que – embora não citando a Carta 
explicitamente - merecem destaque por integrarem vários tipos de inte-
ração em simultâneo, conduzindo a uma verdadeira troca de impressões 
entre autoridades judiciárias e administrativas a vários níveis. Estas deci-
sões coincidem tendencialmente com áreas que tem vindo a ser identifi-
cadas como aquelas em que a aplicação da moldura legal levanta maio-
res desafios ao respeito pelos direitos fundamentais especialmente pelo 
seu carácter interdisciplinar. 

Abaixo excerto da sentença recorrida sobre perseguição em razão da 
orientação sexual em que conceitos como o de característica protegida 
ou grupos vulneráveis são objeto de esclarecimento em sede de recurso.

O Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, Processo n.º 
2749/16.7BELSB de 19/04/2018:

“2.9 A sentença recorrida enfrentando o invocado pelo autor em sede 
de acão, e atentando nas declarações por ele prestadas, quer em sede 
de procedimento, quer em sede judicial, considerou que para fundar o 
seu pedido de proteção internacional o autor alegou sua “opção sexual”, 
explicitando em se de aferição do pressuposto enunciado no artigo 3.º n.º 
2 da Lei n.º 27/2008 para a concessão de asilo, a respeito da “persegui-
ção em virtude de (...) um grupo social”, o seguinte: “ (...) um grupo social 
e, como a própria palavra diz, um conjunto duradouro e organizado de 
pessoas que desempenham papeis recíprocos na sociedade e que atuam 

Voltar à Tabela de Conteúdos



Programa e-NACT

24

em conformidade com os mesmos valores e objetivos acordados, que são 
necessários ao bem comum do grupo e a prossecução dos seus objetivos. 
A orientação sexual das pessoas não as insere automaticamente num 
grupo social (mesmo nos casos em que existem lobbies de homossexu-
ais – o que não e o caso dos autos – os mesmos não configuram grupos 
sociais). Assim, o caso configurado pelo A. não tem enquadramento no 
artigo 3.º da Lei 27/08, de 30.06, que, não tem aplicação ao caso”. 

 (...) “2.10 A primeira observação que se impõe fazer e a que não se 
pode subscrever o entendimento feito pelo Tribunal a quo a respeito do 
conceito de “grupo” para estes efeitos.” 

Para se afastar do entendimento do Tribunal a quo sobre o conceito 
de “grupo” o acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul cita primeiro 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção de Genebra 
relativa ao Estatuto de Refugiados, a Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos, a Carta dos Direitos Fundamentais e finalmente decisões do 
TJUE em sede de reenvio prejudicial. 

“2.13 A respeito daquele conceito, no que se refere a requerimentos 
de asilo por homossexuais, com invocação de perseguição em virtude da 
sua orientação sexual, pronunciou-se o Tribunal de Justiça da União Eu-
ropeia, em sede de reenvio prejudicial, no seu acórdão de 07/11/2013 
(ECLI:EU:2013:720) Processos C-199/12, C-200/12, C-201/12”

Refere-se nestes termos ao consenso europeu ou acquis sobre per-
seguição em razão da orientação sexual, esclarecendo explicitamente 
junto do SEF:

“2.14 A consideração da pertença a um grupo, para efeitos de prote-
ção internacional com fundamento na perseguição baseada na orienta-
ção sexual, foi também objeto de atenção por parte do Alto Comissariado 
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das Nações Unidas para os Refugiados, através das Diretrizes que estabe-
leceu a tal respeito – Guidelines on International Protection n.º 9: Claims 
to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity 
within the contexto of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its its 
1967 Protocol relating to the Status of Refugee, HCR/GIP/12/09, 23 de 
Outubro 2012, disponível em, http://www.unhcr.org/50ae466f9.pdf - en-
tre as quais, as de que a orientação sexual e/ou identidade de género são 
consideradas como características inatas e imutáveis ou como caracterís-
ticas tão fundamentais para a dignidade humana que a pessoa não deve 
ser forçada a abandoná-las; de que não é uma razão válida para negar 
o estatuto de refugiado a consideração de que o requerente pode ser 
capaz de evitar a perseguição escondendo ou sendo discreto sobre a sua 
orientação sexual ou identidade de género, ou se já o fez anteriormente, 
nem se podendo exigir que altere ou oculte a sua identidade, opiniões ou 
características a fim de evitar a perseguição; que as pessoas LGBTI têm 
tanto direito à liberdade de expressão e associação como os outros.

2.15 E antes disso a Assembleia do Conselho da Europa havia emitido 
a Recomendação n.º 1470 (2000) sobre a situação dos gays e lésbicas 
e seus parceiros em matéria de asilo e imigração nos estados membros 
do Conselho da Europa (“Situation of gays and lesbians and their part-
ners in respect to asylum and immigration in the member states of the 
Council of Europe”), disponível in, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/
Xref-XMTL2HTML-en.asp?fileid=16822&lang=en , no sentido de dever 
ser reexaminada a questão do reconhecimento dos homossexuais como 
membros de um determinado grupo social na compreensão da Conven-
ção de Genebra de 1951” (…) “recomendando especialmente aos estados 
membros do Conselho da Europa, entre o demais, a reexaminarem os 
procedimentos e políticas de determinação do estatuto de refugiado com 
vista a reconhecer como refugiados os homossexuais cuja reivindicação 

http://www.unhcr.org/50ae466f9.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XMTL2HTML-en.asp?fileid=16822&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XMTL2HTML-en.asp?fileid=16822&lang=en
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ao estatuto de refugiado se baseia num receio fundado de perseguição 
por motivos” (…) “e a assegurarem que as autoridades responsáveis pelo 
procedimento de determinação do estatuto de refugiado se estejam bem 
informadas sobre a situação geral nos países de origem dos requerentes, 
em particular no que se refere à situação dos homossexuais e à sua pos-
sível perseguição por agentes estatais e não estatais”.

Acrescentando ainda a título de averiguações pertinentes e no exer-
cício de deveres ex officio: 

“2.17 A legislação vigente na Rússia a respeito da homossexualidade, 
em especial quanto à restrição/proibição de atividades de promoção da 
homossexualidade entre menores, foi amplamente percorrida no Acórdão 
do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem de 20/06/2017, caso BAYEV (e 
outros) v. RUSSIA, Proc.s n.ºs 67667/09, 44092/12 e 56717/12.” (…)

 “ 2.18 Situação que foi, também, objecto de atenção pelo Comissário 
do Conselho da Europa para os Direitos Humanos, designadamente na 
sua comunicação de 31/08/2017 – “The long march against homofobia 
and transfobia” disponível in https://www.coe.int/sq/web/commissio-
ner/-/the-long-march-against-homophobia-and-transphobia.

2.19 Assim, como mereceu referência no Relatório de Informações do 
País de Origem do Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo (EASO-European 
Asylum Support Office), de Marlo de 2017 – disponível in, 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASOCOI_Rus-
sia_State_actors_of_protection.pdf - onde se refere que a adoção da lei 
federal russa de “propaganda” anti-LGBT em junho de 2013 foi seguida 
por um aumento na violência contra pessoas LGBT e que de acordo com 
a organização não-governamental Human Rights Watch as autoridades 
russas falharam na sua obrigação de prevenir e processar a violência ho-

https://www.coe.int/sq/web/commissioner/-/the-long-march-against-homophobia-and-transphobia
https://www.coe.int/sq/web/commissioner/-/the-long-march-against-homophobia-and-transphobia
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASOCOI_Russia_State_actors_of_protection.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASOCOI_Russia_State_actors_of_protection.pdf
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mofóbica na Rússia, tendo aquela lei legalizado efetivamente a discrimi-
nação contra pessoas LGBT.”

Remetendo por fim para o SEF a reavaliação do caso concreto:

“O que se impõe é determinar aos serviços do SEF que procedam ao 
que lhes era exigido, com apreciação do pedido ao abrigo do disposto 
no artigo 18.º da Lei n.º 27/2008, efetuando as averiguações para tanto 
necessárias e a análise de todos os elementos pertinentes e toda a in-
formação disponível (n.º1), tendo em conta especialmente: “…os factos 
pertinentes respeitantes ao país de origem, obtidos junto de fontes como 
o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo, o ACNUR e organiza-
ções de direitos humanos relevantes, à data da decisão sobre o pedido, 
incluindo a respetiva legislação e regulamentação e as garantias da sua 
aplicação” (cfr. n.º1 alínea a)); a “…situação e circunstâncias pessoais do 
requerente, por forma a apreciar, com base nessa situação pessoal, se 
este sofreu ou pode sofrer perseguição ou ofensa grave” (cfr. n.º1 alínea 
b)) ou da “…possibilidade de proteção interna se, numa parte do país de 
origem, o requerente: i. 

No caso em apreço recorre-se ao diálogo com a autoridade administra-
tiva, esclarecendo firmemente conceitos chave à devida instrução do pro-
cesso; dinamizando a correta aplicação destes mesmos conceitos pela go-
vernança portuguesa – não apenas para o caso concreto - mas para o futuro.

(…)  “Significando que o SEF deve voltar agora a enfrentar o pedido 
de proteção internacional apresentado pelo recorrente, submetendo-o aos 
trâmites do artigo 18.º da Lei n.º 27/2008, à luz do sobredito, apreciando-o 
e ponderando-o, após adequada averiguação, mormente quanto à concre-
ta situação no país de origem do recorrente no que tange a situações de 
discriminação e perseguição dos homossexuais e à sua particular situação.”
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A jurisprudência portuguesa mais recente reflete assim uma aborda-
gem consentânea com a interpretação da CEDH e da Carta dos Direitos 
Fundamentais e - para efeitos da identificação das técnicas de diálogo 
judicial utilizadas - de recurso à interpretação conforme. No caso em 
apreço, utiliza ainda o diálogo para atualização da doutrina dinamizando 
a aplicação de conceitos na governança portuguesa.  

Neste contexto, está disponível na base de dados ACTIONES a decisão 
do Conselho de Estado da Holanda (em sede de reenvio) sobre a aplicação 
do teste de credibilidade a casos de perseguição em razão da orientação 
sexual e os limites do artigo 7.º da Carta dos Direitos Fundamentais.

2.  Migração e discurso de ódio

A par da vaga migratória tem aumentado os casos de discurso de ódio 
ou crime de ódio. Os tribunais dos Estados Membros da UE têm lidado 
crescentemente com casos de discurso de ódio, sobretudo online ou no 
contexto dos média.

Nesses casos, verifica-se que as partes e os acórdãos referem-se mais 
a jurisprudência do TEDH ou a legislação nacional do que ao TJUE ou à 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (CDFUE). Aliás, apenas 
recentemente, duas questões prejudiciais foram levantadas pelo tribunal 
administrativo de Vilnius – sobre a compatibilidade da legislação nacional e 
o artigo 6.º da Directiva audiovisuais – e pelo Supremo Tribunal Austríaco, 
sobre os meios de tutela no caso de discurso de ódio online. Estes acórdãos 
encontram-se anotados na base de dados ACTIONES do CJC.

A Comissão Europeia adotou o Código de Conduta para o Combate ao 
Discurso de Ódio Online ,que foi assinado pelo Facebook, Google, Micro-
soft e Twitter. O Código de Conduta requer que as empresas signatárias 

http://judcoop.eui.eu/data/?p=data&fold=8&subfold=&idPermanent=230
http://judcoop.eui.eu/data/?p=data&fold=8&subfold=&idPermanent=230
http://judcoop.eui.eu/data/?p=data&fold=8&subfold=8.14&idPermanent=369
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adotem os seus procedimentos internos de forma a examinar «a maioria 

das notificações válidas que solicitam a retirada dos discursos ilegais de 

incitação ao ódio em menos de 24 horas e, se necessário, retiram ou im-

possibilitam o acesso a tais conteúdos». 

Para fazer face a potenciais conflitos na implementação da Decisão-

-Quadro do Conselho 2008/913/JHA, o Grupo de Alto Nível para o com-

bate ao racismo, xenofobia e outras formas de intolerância aprovou, em 

Novembro de 2018, um instrumento de soft-law sobre a aplicação prá-

tica da Decisão-Quadro, adotando, em alguns casos, uma interpretação 

evolutiva e, noutros, retirando conclusões de Acórdãos do TEDH como 

no caso Identoba and Others v. Georgia. A adoção destas guidance note 

é oportuna na medida em que se verifica que os tribunais ainda não pre-

enchem as obrigações ex officio resultantes dos acórdãos do TEDH ou os 

passos sugeridos pelo Plano de Ação de Rabat para identificar se estão 

perante ou não de um caso de discurso de ódio.

Em Portugal, o Código Penal estabelece agravamentos penais para 

os crimes de homicídio e ofensas à integridade física motivados por ódio 

racial, religioso, político ou gerado pela cor, origem étnica ou nacional, 

pelo sexo, pela orientação sexual ou pela identidade de género da víti-

ma  (132.º, n.º 2, alínea f) e 145.º n.º 2); a possibilidade genérica de 

agravamento da pena com base nos sentimentos manifestados no come-

timento do crime e os fins ou motivos que o determinaram  (artigo 71.º, 

n.º2, alínea c)),  assim como o tipo penal de discriminação racial (artigo 

240.º). A terminologia discurso de ódio e crime de ódio não foram ainda 

acolhidas pela legislação portuguesa, sendo que o relatório ECRI, de Ou-

tubro de 2018, considerou que «a definição de discurso de ódio e crime 

de ódio utilizada pela polícia e Ministério Público é demasiado estreita».

https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51025
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51025
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51025
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51025
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/country-monitoring
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/country-monitoring
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Abaixo excerto da sentença recorrida sobre discriminação racial ou 
incitamento a discriminação, acórdão do Tribunal da Relação de Guima-
rães, Processo n.º 2749/16.7BELSB de 19/04/2018: 

(...) “O Ministério Público descreve na acusação os seguintes factos:

1. O arguido é titular de uma página pessoal na rede social 
facebook, onde usa o nome de perfil “XX”.  

2. O perfil do arguido é público podendo ser acedido por to-
dos os inscritos naquela rede social, inclusive por portu-
gueses residentes em Portugal. 

3. No dia 10 de Setembro de 2015, no contexto da iminente 
chegada de refugiados sírios a Portugal para aqui passa-
rem a residir, o arguido publicou na aludida página pesso-
al, um vídeo, colocando como título “Fazei cuidado Moha-
med primo do bin Laden na área … cuidado”. 

4. Nesse vídeo o arguido apresenta-se vestido com uma tú-
nica bege comprida, barba comprida, exibindo um objecto 
de aspecto semelhante a uma metralhadora, dizendo: “Olá 
povo português. Sou o primeiro sírio a chegar a Portugal e 
vou-vos avisar, vou foder-vos a todos, trá-tá-tá-tá-tá.”. 

5. Com a publicação de tal vídeo, em que envergava vestes 
comummente associadas a terroristas islâmicos, utilizan-
do um objecto semelhante a uma metralhadora e ao pro-
ferir a referida expressão, o arguido conotou os refugia-
dos sírios e os que professam a religião muçulmana como 
pessoas violentas e passíveis de praticar actos terroristas. 
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6. O arguido publicou o vídeo na sua página pessoal na rede 
social facebook, com carácter público e acessível a quem o 
quiser consultar, querendo que fosse visto por um número 
indeterminado de pessoas e bem sabendo que era o meio 
adequado para tal. 

7. Actuou, assim, o arguido com o nítido propósito de ofen-
der a honra, a credibilidade, prestígio e a confiança devi-
dos aos nacionais sírios e bem assim de todos aqueles que 
professam a religião muçulmana. 

8. Agiu o arguido de forma livre, voluntária e consciente-
mente bem sabendo que a sua conduta era punida e 
proibida por lei.”

Contudo, o Tribunal da Relação de Guimarães considerou que:

“Analisada a imputação, não vemos onde é que o Minis-
tério Público acusa o arguido de ter intenção de incitar à 
discriminação racial ou religiosa, ou de a encorajar. Para 
tal, não basta ao Ministério Público afirmar que o arguido 
queria que o vídeo que publicou “fosse visto por um núme-
ro indeterminado de pessoas” e que agiu com o “propósito 
de ofender a honra, a credibilidade, prestígio e a confiança 
devidos aos nacionais Sírios e bem assim de todos aque-
les que professam a religião muçulmana”, tinha que ter 
dito também que o arguido, para além de ter agido com 
o propósito de ofender a honra, a credibilidade, prestígio 
e a confiança devidos aos nacionais Sírios e bem assim de 
todos aqueles que professam a religião muçulmana, tinha 
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agido ainda com o propósito de fazer com que todos os que 
vissem o referido vídeo excluíssem, ou sentissem vontade 
de excluir, os nacionais Sírios e todos os que professam a 
religião muçulmana da vida na sociedade portuguesa (ou 
expressão equivalente). E não o fez.”

A análise do acórdão não dispensa a sua leitura integral. Contudo, 
cabe sublinhar que por um lado, a letra da lei – artigo 240. do Código 
Penal - não é clara sobre quais são os limites da liberdade de expressão 
em casos semelhantes ao dos autos. Por outro lado, o acórdão não 
recorre a instrumentos de direito internacional como auxiliares interpre-
tativos inibindo a possibilidade de diálogo judicial.  Também não se ob-
servam em nenhuma das sentenças os passos recomendados pelo Plano 
de Ação de Rabat isto é a análise do contexto em que a expressão foi 
usada, a identidade do sujeito, a intenção do sujeito de incitar o ódio 
ou promover incitamento ao ódio, o conteúdo da expressão (incluindo o 
estilo), a extensão e magnitude da expressão e a probabilidade de ocor-
rência de dano, incluindo iminência.     

O caso está disponível na sua integra na base de dados DGSI. Este 
acórdão foi ainda inserido na base de dados ACTIONES e anotado contex-
tualizando a problemática aqui descrita.
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Conclusões
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A jurisprudência portuguesa recorre pouco a carta dos direitos funda-
mentais como auxiliar interpretativo recorrendo mais frequentemente a 
convenção europeia dos direitos do homem. 

Ainda assim a jurisprudência nacional acompanha a jurisprudência 
do TEDH e do TJUE apenas não lhe fazendo referência explicita, ob-
servação que introduz uma nova dimensão ao conceito de dialogo do 
programa e-NACT que sempre se procura como sendo explicitamente 
concordante ou discordante.

Independentemente do produto do diálogo, a verdade é que estes 
tipos de interação conduzem a uma saudável troca de impressões entre 
autoridades judiciárias: o questionar da doutrina, a atualização de argu-
mentação e práticas executivas ou políticas. Em última análise, contribuem 
para lidar com dificuldades concretas da aplicação do direito da união eu-
ropeia a nível nacional naquele que e atualmente um sistema complemen-
tar, multinível e multissectorial de proteção de direitos fundamentais.
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Discussão de casos práticos baseados em jurisprudência  
portuguesa, jurisprudência nacional de outros EM da UE  
ou jurisprudência do TEJ ou TEDH.

CASO PRÁTICO 1.

No dia 10 de setembro de 2015, no contexto da iminente chegada 

de refugiados sírios a Portugal de acordo com o sistema de recolocação 

na União Europeia, K publicou na sua página pessoal da plataforma so-

cial Facebook, um vídeo, intitulado “Tem cuidado Mohamed, primo de 

Bin Laden, tem cuidado”. Nesse vídeo Y apresenta-se vestido com uma 

túnica comprida bege, barba comprida, exibindo um objeto de aspeto 

semelhante a uma metralhadora, dizendo: “Olá povo português. Sou o 

primeiro sírio a chegar a Portugal e vou-vos avisar, vou trá-tá-tá-tá-tá a 

todos.”. A página de perfil de K na plataforma social Facebook é pública. 

Voltar à Tabela de Conteúdos

Casos práticos e respetivos  
guias para discussão (incluindo  
jurisprudência relevante)
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I. Em 28 de Setembro de 2015, X cidadão sírio residente em 
Portugal há mais de 3 anos apresenta queixa contra K com 
base em discriminação racial e incitação ao ódio. 

II. A publicação de K foi partilhada dezenas de vezes incluindo 
no YouTube tendo sido mostrada a Y e Z  por vizinhos, no 
café da localidade onde reside. Y e Z são um casal apátrida e 
beneficiário de proteção internacional. Em 29 de Setembro Y e 
Z interpuseram uma providência cautelar contra o Facebook, 
com vista a impedir a futura partilha do vídeo com base nos 
mesmos argumentos.

Caso Prático 1. Guia para discussão

I. Está preenchido o tipo do artigo 240.º, n.º 2, al. b) do Código 
Penal? 

II. i. Em que termos tem o facebook a obrigação de monitorar a 
partilha de conteúdos?

ii. Y e Z são um casal apátrida, nascidos na Síria e com passapor-
tes palestinianos. Y e Z tiveram uma filha em Portugal em 2017. 
O assento de nascimento da bebé foi produzido no hospital, ten-
do esta sido também registada junto da segurança social e das 
finanças. Nas secções do assento de nascimento referentes à 
origem dos progenitores, pode ler-se “apátrida”. Y e Z dirigiram-
-se a diversas autoridades públicas portuguesas e instituições 
sociais no sentido de saber se era possível registar a sua criança 
como cidadã portuguesa. As respostas que obtiveram foram, no 
entanto, vagas, dada a falta de familiaridade com o assunto.
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• A que jurisprudência podemos recorrer para apoiar o nosso en-
tendimento relativamente as questões colocadas acima?  

Para a além da legislação vigente, sugere-se a consulta da seguinte 
jurisprudência e incidentes de relevo:

Acórdão da Tribunal da Relação de Guimarães, 18.06.2018, Processo 
1132/15.6JABRG.G1 

(...) O Ministério Público descreve na acusação os seguintes factos:

1. O arguido é titular de uma página pessoal na rede social facebook, 
onde usa o nome de perfil “XX”.  2. O perfil do arguido é público poden-
do ser acedido por todos os inscritos naquela rede social, inclusive por 
portugueses residentes em Portugal. 3. No dia 10 de Setembro de 2015, 
no contexto da iminente chegada de refugiados sírios a Portugal para 
aqui passarem a residir, o arguido publicou na aludida página pessoal, 
um vídeo, colocando como título “Fazei cuidado Mohamed primo do bin 
Laden na área … cuidado”. 4. Nesse vídeo o arguido apresenta-se vestido 
com uma túnica bege comprida, barba comprida, exibindo um objecto de 
aspecto semelhante a uma metralhadora, dizendo: “Olá povo português. 
Sou o primeiro sírio a chegar a Portugal e vou-vos avisar, vou foder-vos 
a todos, trá-tá-tá-tá-tá.”. 5. Com a publicação de tal vídeo, em que en-
vergava vestes comummente associadas a terroristas islâmicos, utilizan-
do um objecto semelhante a uma metralhadora e ao proferir a referida 
expressão, o arguido conotou os refugiados sírios e os que professam a 
religião muçulmana como pessoas violentas e passíveis de praticar actos 
terroristas. 6. O arguido publicou o vídeo na sua página pessoal na rede 
social facebook, com carácter público e acessível a quem o quiser consul-
tar, querendo que fosse visto por um número indeterminado de pessoas 
e bem sabendo que era o meio adequado para tal. 7. Actuou, assim, o 
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http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/4ee1296d532ff5e9802582c5002d0421?OpenDocument&Highlight=0,s%C3%ADrio
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/4ee1296d532ff5e9802582c5002d0421?OpenDocument&Highlight=0,s%C3%ADrio
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arguido com o nítido propósito de ofender a honra, a credibilidade, pres-

tígio e a confiança devidos aos nacionais sírios e bem assim de todos 

aqueles que professam a religião muçulmana. 8. Agiu o arguido de forma 

livre, voluntária e conscientemente bem sabendo que a sua conduta era 

punida e proibida por lei.

É então nesta factualidade que o Ministério Público se sustenta para 

imputar ao arguido a prática, em autoria material, com dolo directo e na 

forma consumada, de um crime de discriminação, previsto e punido pelo 

artigo 240.º, n.º 2, al. b), do Código Penal. Pergunta-se então se perante 

os factos constantes da acusação pública será de concluir que o arguido 

cometeu o ajuizado crime. (...)

(...) Analisada a imputação, não vemos onde é que o Ministério Público 

acusa o arguido de ter intenção de incitar à discriminação racial ou religio-

sa, ou de a encorajar. Para tal, não basta ao Ministério Público afirmar que 

o arguido queria que o vídeo que publicou “fosse visto por um número in-

determinado de pessoas” e que agiu com o “propósito de ofender a honra, 

a credibilidade, prestígio e a confiança devidos aos nacionais Sírios e bem 

assim de todos aqueles que professam a religião muçulmana”, tinha que 

ter dito também que o arguido, para além de ter agido com o propósito 

de ofender a honra, a credibilidade, prestígio e a confiança devidos aos 

nacionais Sírios e bem assim de todos aqueles que professam a religião 

muçulmana, tinha agido ainda com o propósito de fazer com que todos 

os que vissem o referido vídeo excluíssem, ou sentissem vontade de ex-

cluir, os nacionais Sírios e todos os que professam a religião muçulmana 

da vida na sociedade portuguesa (ou expressão equivalente). E não o fez. 

Ou seja, a conduta imputada na acusação ao arguido, à data da prática 

dos factos não constituía crime, sendo por isso a acusação manifesta-

Voltar à Tabela de Conteúdos



Programa e-NACT

38

mente infundada nos termos do art. 311º, nº 3, alínea d), do Cód. Proc. 

Penal, pelo que bem decidiu o Mmo. Juiz a quo quando a rejeitou. (...)

Tribunal Alemão Landgericht Würzburg (11 O 2338/16 UVR), 7 de 

Março 2017 (New York Times)

“A Syrian refugee whose image showed up in fake news reports link-

ing him to terrorism lost a case in Germany on Tuesday that sought to 

prevent Facebook from allowing users to repost the picture. The refugee, 

Anas Modamani, became a potent symbol of the wave of migrants flood-

ing into Germany, and of the country’s immigration policy, when he posed 

for a selfie with Chancellor Angela Merkel in 2015. But the image surfaced 

in social media posts falsely linking him to terrorist attacks in Brussels and 

on a Christmas market in Berlin, prompting Mr. Modamani to seek an 

injunction against Facebook in a court in Würzburg, in the southern Ger-

man state of Bavaria. In the case on Tuesday, Judge Volkmar Seipel ruled 

that there were no grounds for an injunction because Facebook had not 

in any way manipulated the content, which would have made it legally 

responsible for the distribution. The judge added that a host provider, 

according to the European Union’s electronic commerce laws, could be 

held responsible for eliminating content from its site only when it was 

considered technically possible.”

Fake ISIS Attack in Prague, Intended as Protest, Causes Panic

https://www.nytimes.com/2016/08/23/world/europe/prague-fake-

isis-attack.html

22 de Agosto, 2016
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https://www.nytimes.com/2017/03/07/business/germany-facebook-refugee-selfie-merkel.html
https://www.nytimes.com/2017/03/07/business/germany-facebook-refugee-selfie-merkel.html
https://www.nytimes.com/2016/08/23/world/europe/prague-fake-isis-attack.html
https://www.nytimes.com/2016/08/23/world/europe/prague-fake-isis-attack.html
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Sporting detachable beards, the men drove a Humvee onto Old Town 
Square in Prague on Sunday, wielding fake submachine-style BB gunsand 
waving an Islamic State flag. Accompanied by a camel and a goat, they 
shouted “Allahu akbar” and fired guns without pellets.

“We are bringing you the light of true faith,” the leader of the men, 
Martin Konvicka, who was dressed as an imam, told the crowd.

Mr. Konvicka is an anti-immigration activist, and his stunt — which 

had been preapproved by City Hall — was intended to sound the alarm 

about what he views as the threat posed by Islam to the Czech way of life.

CASO PRÁTICO 2

B é cidadão nacional da República Popular e chegou ao Aeroporto 

Internacional de Lisboa em 3 de janeiro de 2019 com visto de curta dura-

ção emitido pela Embaixada de Portugal em Pequim. Em 15 de Janeiro o 

requerente apresentou no Gabinete de Asilo e Refugiados do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras pedido de proteção internacional. 

B converteu-se ao cristianismo após o falecimento da sua mulher em 

2007. Atualmente é evangelizador da igreja Zion em Pequim. Ao SEF B 

declarou que a sua igreja domiciliária foi encerrada pelas autoridades 

locais em novembro de 2018 por perturbar a ordem pública. B afirma ter 

sido detido e ameaçado de prisão pelas forças policiais a 12 de dezembro 

de 2018 por continuar a realizar sermões através do seu telefone.  

Em Agosto de 2017, a polícia já se havia deslocado a sua casa, revis-

tou tudo e encontrou uma bíblia tendo-o avisado que que deveria parar 

de acreditar em Deus.
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B não possui qualquer prova documental que sustente as suas decla-

rações relativas a estas afirmações.

Desde que chegou a Portugal sabe-se que o requerente frequenta 

uma igreja cristã perto do Martim Moniz.

Caso Prático 2. Guia para discussão

• Proteção internacional e direito de asilo: requisitos

• Ónus de prova

• Credibilidade e benefício da dúvida.

• Deveres ex officio 

• Princípio de non-refoulment

Para a além da legislação vigente, sugere-se a consulta da seguinte 

jurisprudência:

Acordão do Tribunal Central Administrativo Sul, 06.08.2018

(...) Com efeito, estão em causa casos ocorridos nos últimos dois anos 

em que o recorrente residiu na China [o que está de acordo com a infor-

mação recolhida junto de várias fontes (nomeadamente o Departamento 

de Estado dos EUA, Reino Unido: Home Office, Observador e China Aid), 

e que consta da pronúncia apresentada pelo Conselho Português para os 

Refugiados - descrita em H), dos factos provados -, no sentido de que existe 

e tem aumentado a perseguição do Partido Comunista Chinês contra di-

versos credos religiosos, entre as quais se incluem as “igrejas não oficiais”, 
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http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/206b0a42636f5bc18025833600527319?OpenDocument&Highlight=0,Asilo
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isto é, Igrejas evangélicas não registadas junto do Estado que operam nos 

domicílios dos crentes, nas quais se integra a Igreja Ji Du Jiao (também de-

signada de Igreja da Família)], os quais conduziram a que o mesmo tenha 

deixado de residir e evangelizar na aldeia de Xi Tou Ling.”

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, 07.05.2017

“Com efeito, a única questão refere-se à perseguição por causa da 
religião (cristã).

E, quanto a isso, temos apenas as vagas declarações da recorrida, 
onde se inclui, ainda, que nunca sofreu nada de relevante por causa da 
sua alegada religião, que a família pratica a religião – ainda que discreta-
mente; mas sobretudo que pagou 11500 euros para alguém (!) lhe tratar 
do “falso” visto para Portugal (“modus operandi” incomum), que ela qua-
se nada sabe da Bíblia e que nunca foi a uma igreja em Portugal durante 
este já longo período de estada no nosso país.

Isto quer dizer que não se pode concluir por aparente perseguição 
religiosa pela simples razão de que não se pode concluir, com a mínima 
segurança, que a interessada tem religião ou que é cristã.”

Acórdão do Tribunal de Justiça, 5 de Setembro de 2012 Y and Z

“76. A este respeito, importa referir que, no sistema da diretiva, as 
autoridades competentes, quando avaliam, em conformidade com o seu 
artigo 2.°, alínea c), se um requerente tem um receio fundado de ser per-
seguido, procuram saber se as circunstâncias estabelecidas constituem 
ou não uma ameaça que pode fundar o receio da pessoa em questão, 
atendendo à sua situação individual, de ser efetivamente objeto de atos 
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de perseguição. 77. Esta apreciação da importância do risco que, em 
todos os casos, deve ser efetuada com vigilância e prudência (acórdão 
Salahadin Abdulla e o., já referido, n.° 90) assenta unicamente numa 
apreciação concreta dos factos e das circunstâncias em conformidade 
com as regras que figuram, designadamente, no artigo 4.° da diretiva. 
78.     Nenhuma destas regras indica que, na apreciação da importância 
do risco de sofrer efetivamente atos de perseguição num determinado 
contexto, é necessário tomar em consideração a possibilidade de o re-
querente evitar um risco de perseguição se renunciar à prática religiosa 
em causa e, por conseguinte, à proteção que a diretiva lhe pretende ga-
rantir pelo reconhecimento do estatuto de refugiado.”
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