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TRANSCRIÇÃO DOS ARTIGOS 316.º, 317.º E 383.º 

Artigo 316.º 

VIOLAÇÃO DO SEGREDO DE ESTADO 

1 - Quem, pondo em perigo interesses fundamentais do Estado Português, transmitir, tornar acessível a pessoa não 

autorizada ou tornar público, no todo ou em parte, e independentemente da forma de acesso, informação, facto ou 

documento, plano ou objeto classificados como segredo de Estado que devem, em nome daqueles interesses, manter-

se secretos é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos.  

2 - Quem destruir, subtrair ou falsificar informação, facto ou documento, plano ou objeto referido no número 

anterior, pondo em perigo interesses no mesmo número indicados, é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos.  

3 - Se o agente praticar facto descrito nos números anteriores violando dever especificamente imposto pelo estatuto 

da sua função ou serviço, ou da missão que lhe foi conferida por autoridade competente, é punido com pena de 

prisão de 3 a 10 anos.  

4 - Se o agente praticar o facto descrito no n.º 1 através de meios ou em circunstâncias que facilitem a sua 

divulgação com recurso a meios de comunicação social ou a plataformas de índole digital ou de qualquer outra 

natureza é punido com pena de prisão de 3 a 10 anos. 

5 - Se o agente praticar por negligência os factos referidos nos n.os 1 e 2, tendo acesso aos objectos ou segredos de 

Estado em razão da sua função ou serviço, ou da missão que lhe foi conferida por autoridade competente, é punido 

com pena de prisão até 3 anos.  

6 - Consideram-se interesses fundamentais do Estado os relativos à independência nacional, à unidade e à 

integridade do Estado ou à sua segurança interna ou externa, à preservação das instituições constitucionais, bem 

como os recursos afetos à defesa e à diplomacia, à salvaguarda da população em território nacional, à preservação e 

segurança dos recursos económicos e energéticos estratégicos e à preservação do potencial científico nacional.  

Artigo 317.º 

ESPIONAGEM 

1 - Quem: 

a) Colaborar com governo, associação, organização ou serviço de informações estrangeiros, ou com agente seu, com 

intenção de praticar facto referido no artigo anterior; ou  

b) Recrutar, acolher ou receber agente que pratique facto referido no artigo anterior ou na alínea anterior, ou, de 

qualquer modo, favorecer a prática de tal facto;  

é punido com pena de prisão de 3 a 10 anos.  

2 - Se o agente praticar facto descrito no número anterior violando dever especificamente imposto pelo estatuto da 

sua função ou serviço, ou da missão que lhe foi conferida por autoridade competente, é punido com pena de prisão 

de 5 a 15 anos. 

Artigo 383.º 

VIOLAÇÃO DE SEGREDO POR FUNCIONÁRIO 

1 - O funcionário que, sem estar devidamente autorizado, revelar segredo de que tenha tomado conhecimento ou que 

lhe tenha sido confiado no exercício das suas funções, ou cujo conhecimento lhe tenha sido facilitado pelo cargo que 

exerce, com intenção de obter, para si ou para outra pessoa, benefício, ou com a consciência de causar prejuízo ao 

interesse público ou a terceiros, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa. 

2 - Se o funcionário praticar o facto previsto no número anterior criando perigo para a vida ou para a integridade 

física de outrem ou para bens patrimoniais alheios de valor elevado é punido com pena de prisão de um a cinco anos. 

3 - O procedimento criminal depende de participação da entidade que superintender no respectivo serviço ou de 

queixa do ofendido. 


