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DIAP DO PORTODIAP DO PORTO
SECSECÇÇÃO ESPECIALIZADAÃO ESPECIALIZADA
-- maus tratosmaus tratos da previsão do art. 152da previsão do art. 152ºº n.n.ºº 1 e 2, do C1 e 2, do Cóódigo Penal;digo Penal;

-- ofensa ofensa àà integridade fintegridade fíísica qualificadasica qualificada desde que cometida por desde que cometida por 
ascendente, descendente, adoptado ou adoptante da vascendente, descendente, adoptado ou adoptante da víítima p. e p. tima p. e p. 
pelo art. 146pelo art. 146ºº, n., n.ºº1 e 2, com referência aos art. 1431 e 2, com referência aos art. 143ºº, 144, 144ºº, 145, 145ºº e 132e 132ºº, , 
n.n.ºº2, al2, alíínea a), todos do Cnea a), todos do Cóódigo Penal;digo Penal;

-- exposiexposiçção ou abandonoão ou abandono da previsão do art. 138da previsão do art. 138ºº do Cdo Cóódigo Penal digo Penal 

-- abuso sexual de menores dependentesabuso sexual de menores dependentes p. e p. pelo art. 173p. e p. pelo art. 173ºº do do 
CCóódigo Penal digo Penal 



11ªª SecSecçção DIAPão DIAP--Porto Porto 
InquInquééritos distriburitos distribuíídos dos 

por crimes do por crimes do 
art. 152art. 152ºº do Cdo Cóódigo Penaldigo Penal
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DIAP DO PORTODIAP DO PORTO
OBJECTIVOS:OBJECTIVOS:

-- Tratamento Tratamento mais prmais próóximoximo e e ccéélere lere dos casos de violência domdos casos de violência doméésticastica

-- DirecDirecçção efectiva do inquão efectiva do inquééritorito sendo as diligências presididas pelos sendo as diligências presididas pelos 
MagistradosMagistrados

-- Interlocutores privilegiadosInterlocutores privilegiados nos contactos com as instituinos contactos com as instituiçções que ões que 
trabalham no terreno (P.S.P., Delegatrabalham no terreno (P.S.P., Delegaçção do Norte do Instituto Nacional ão do Norte do Instituto Nacional 
de Medicina Legal , Instituide Medicina Legal , Instituiçções de apoio ões de apoio ààs vs víítimas)timas)

-- Conhecimento efectivo da realidadeConhecimento efectivo da realidade (denunciada) e possibilidade de (denunciada) e possibilidade de 
identificar situaidentificar situaçções de reiteraões de reiteraçção da actividade delituosaão da actividade delituosa





VIOLÊNCIA DE GÉNERO
Violência que põe em perigo os direitos fundamentais, a liberdadViolência que põe em perigo os direitos fundamentais, a liberdade e 
individual e a integridade findividual e a integridade fíísica e psicolsica e psicolóógica das mulheresgica das mulheres

Violência Violência dirigida dirigida àà mulher por ser mulhermulher por ser mulher

Todo o Todo o acto de violência baseado no gacto de violência baseado no gééneronero, do qual resulte ou , do qual resulte ou 
possa resultar dano ou sofrimento fpossa resultar dano ou sofrimento fíísico ou psicolsico ou psicolóógico para as gico para as 
mulheres, incluindo as ameamulheres, incluindo as ameaçças de tais actos e coacas de tais actos e coacçção ou ão ou 
privaprivaçção arbitrão arbitráária de liberdade, quer ocorra na vida pria de liberdade, quer ocorra na vida púública ou blica ou 
privadaprivada

OrganizaOrganizaçção das Naão das Naçções Unidasões Unidas
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
“A Violência doméstica consiste em qualquer 
conduta ou omissão que inflija, reiteradamente, 
sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos ou 
económicos, de modo directo ou indirecto (por meio 
de ameaças, engano, coacção ou por qualquer outro 
meio) a qualquer pessoa que habite no mesmo 
agregado doméstico ou que, não habitando, seja 
cônjuge ou companheiro ou ex-cônjuge ou ex-
companheiro, bem como ascendentes ou 
descendentes”

Comissão de Peritos para o Acompanhamento da Execução do 
Plano Nacional contra a Violência Doméstica, in I Relatório 
Intercalar, Maio de 2000. 



VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
“Toda a violência física, sexual ou psicológica que 
ocorre em ambiente familiar e que inclui, embora não se 
limitando a, maus tratos, abuso sexual de mulheres e 
crianças, violação entre cônjuges, crimes passionais, 
mutilação sexual feminina e outras práticas tradicionais 
nefastas, ameaças, privação arbitrária da liberdade e 
exploração sexual e económica. Embora 
maioritariamente exercida sobre mulheres, atinge 
também, directa ou indirectamente, crianças, idosas e 
idosos e outras pessoas mais vulneráveis ou com 
deficiência””
Resolução que aprova o II Plano Nacional contra a Violência 
Doméstica – Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2003
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A LEI PORTUGUESA
Constituição da República Portuguesa
Garante a igualdade de direitos e deveres 
de homens e mulheres (art. 13º)
Igualdade no casamento (art. 36º)
Direito à integridade física e moral (art. 
25º)
Direito à protecção jurídica e ao acesso 
aos tribunais para defesa dos direitos (art. 
20º)



A LEI PORTUGUESA
Lei nº 61/91 de 13 de Agosto   
(Garante protecção adequada às mulheres vítimas de violência)

Artigo 1º
Objecto

1 – A presente lei tem como objecto o reforço dos mecanismos de protecção legal devida às 
mulheres vítimas de crimes de violência, designadamente os seguintes:

O estabelecimento de um sistema de prevenção e de apoio às mulheres vítimas de crimes de 
violência;

A instituição do gabinete SOS para atendimento telefónico às mulheres vítimas de crimes de 
violência;

A criação junto dos órgãos de polícia criminal de secções de atendimento directo às mulheres 
vítimas de crimes de violência;

Um regime de incentivo à criação e funcionamento de associações de mulheres com fins de defesa e 
protecção das vítimas de crimes;

Um sistema de garantias adequadas à cessação da violência e à reparação dos danos ocorridos.

2 – O sistema de protecção previsto no presente diploma aplica-se quando a motivação do 
crime resulte de atitude discriminatória relativamente à mulher, estando nomeadamente 
abrangidos os casos de crimes sexuais e de maus tratos a cônjuge, bem como de rapto, 
sequestro ou ofensas corporais.



A LEI PORTUGUESA
Lei  61/91 de 13 de Agosto

Artigo 15º
Suspensão provisória do processo

1 – Nos crimes previstos na parte final do nº 2 do artigo 1º , a suspensão provisória do 
processo prevista na legislação processual penal só poderá ser decidida com a concordância 
de arguido e ofendida.

2 – Nos crimes em que seja arguido pessoa com quem a vítima viva em economia comum, a 
medida de injunção a opor àquele, durante a suspensão do processo, será a do afastamento da 
residência nos casos em que se afigure necessária tal medida.

Artigo 16º

Medidas de coacção

1 – Sempre que não seja imposta a medida de prisão preventiva, deverá ser aplicada ao arguido 
a medida de coacção de afastamento da residência, que pode ser cumulada com a obrigação 
de prestar caução, no caso de aquele ser pessoa com quem a vítima resida em economia 
comum, quando houver perigo de continuação da actividade criminosa.

2 – Sempre que tal medida de coacção tenha sido imposta, a pena que vier a ser aplicada só
poderá ser suspensa com a condição de o arguido não maltratar física ou psiquicamente a 
mulher.   



A LEI PORTUGUESA

Circular 2/98 da Procuradoria Geral da Circular 2/98 da Procuradoria Geral da 
RepRepúúblicablica

(..)(..) tratamento diferenciado adoptado pelo legislador, visando tratamento diferenciado adoptado pelo legislador, visando 
proteger as mulheres vproteger as mulheres víítimas de crime, não ofende o princtimas de crime, não ofende o princíípio pio 
da igualdade consagrado no artigo 13.da igualdade consagrado no artigo 13.ºº da Constituida Constituiçção da ão da 
RepRepúública, apresentandoblica, apresentando--se, alise, aliáás, como discriminas, como discriminaçção ão 
positiva imposta por aquele princpositiva imposta por aquele princíípio na sua dimensão social.pio na sua dimensão social.

((……) ) promovam a aplicapromovam a aplicaçção da medida de coacão da medida de coacçção de afastamento ão de afastamento 
da residência sempre que se mostrem preenchidos os da residência sempre que se mostrem preenchidos os 
pressupostos legais.pressupostos legais.



A LEI PORTUGUESA

ResoluResoluçção n.ão n.ºº 55/99 do Conselho de Ministros55/99 do Conselho de Ministros
I PLANO NACIONAL CONTRA A VIOLÊNCIA I PLANO NACIONAL CONTRA A VIOLÊNCIA 
DOMDOMÉÉSTICASTICA
Objectivo: Objectivo: eliminaeliminaçção da VIOLÊNCIA DOMão da VIOLÊNCIA DOMÉÉSTICA STICA 
como factor indispenscomo factor indispensáável vel àà constituiconstituiçção de uma ão de uma 
sociedade verdadeiramente democrsociedade verdadeiramente democráática, assente tica, assente 
nos princnos princíípios da dignidade da pessoa humana, pios da dignidade da pessoa humana, 
da igualdade e da justida igualdade e da justiçça, como pilares a, como pilares 
fundamentais do Estado de Direito.     fundamentais do Estado de Direito.     



A LEI PORTUGUESA

ResoluResoluçção n.ão n.ºº 55/99 do Conselho de Ministros55/99 do Conselho de Ministros
I PLANO NACIONAL CONTRA A VIOLÊNCIA I PLANO NACIONAL CONTRA A VIOLÊNCIA 
DOMDOMÉÉSTICASTICA
Integrar nos planos curriculares e desenvolver nas prIntegrar nos planos curriculares e desenvolver nas prááticas ticas 
pedagpedagóógicas, desde a educagicas, desde a educaçção prão préé--escolar e numa perspectiva escolar e numa perspectiva 
de não violência, nos currde não violência, nos curríículos escolares e na prculos escolares e na práática tica 
pedagpedagóógica temas relacionados com os direitos humanos na gica temas relacionados com os direitos humanos na 
famfamíília, designadamente a igualdade de todas as pessoas que lia, designadamente a igualdade de todas as pessoas que 
a compõem os direitos dos seus membros mais vulnera compõem os direitos dos seus membros mais vulnerááveis, os veis, os 
aspectos positivos das relaaspectos positivos das relaçções interpessoais, dos valores da ões interpessoais, dos valores da 
cidadania, do afecto e da sexualidade e o princcidadania, do afecto e da sexualidade e o princíípio da pio da 
regularegulaçção negociada dos conflitos. ão negociada dos conflitos. 

((……) no sentido de evitar a transmissão de imagens e ) no sentido de evitar a transmissão de imagens e 
estereestereóótipos que impliquem superioridade de um dos sexos, tipos que impliquem superioridade de um dos sexos, 
podendo, assim, fomentar a violência dompodendo, assim, fomentar a violência domééstica stica 



A LEI PORTUGUESA

Lei n.Lei n.ºº 107/99, de 3 de Agosto107/99, de 3 de Agosto: cria: criaçção ão 
da rede pda rede púública de casas de apoio a blica de casas de apoio a 
mulheres vmulheres víítimas de violência timas de violência 

Decreto Lei 323/2000 de 19 de Decreto Lei 323/2000 de 19 de 
DezembroDezembro, regulamenta a Lei 107/99, regulamenta a Lei 107/99



Lei n.Lei n.ºº 107/99, de 3 de 107/99, de 3 de 
AgostoAgosto

MULHERES VMULHERES VÍÍTIMAS DE TIMAS DE 
VIOLÊNCIAVIOLÊNCIA : : 

as que sejam vas que sejam víítimas do crime timas do crime 
previsto no previsto no n.n.ºº2 do art. 1522 do art. 152ºº do do 
CCóódigo Penal. digo Penal. 



A LEI PORTUGUESA

Lei n.Lei n.ºº 129/99, de 20 de Agosto 129/99, de 20 de Agosto 
Regime Aplicável pelo Estado da 
indemnização das vítimas de violência 
conjugal 



A LEI PORTUGUESA

Lei n.Lei n.ºº 93/99, de 14 de Julho93/99, de 14 de Julho: Medidas de : Medidas de 
ProtecProtecçção de Testemunhas em processo ão de Testemunhas em processo 
penalpenal

DecretoDecreto--Lei n.Lei n.ºº 190/2003, de 22 de 190/2003, de 22 de 
AgostoAgosto : regulamente a Lei n.: regulamente a Lei n.ºº 93/9993/99



A LEI PORTUGUESA

Lei nLei nºº 93/99, de 14 de Julho 93/99, de 14 de Julho Medidas de Medidas de 
ProtecProtecçção de Testemunhas em processo penalão de Testemunhas em processo penal

“a especial vulnerabilidade pode resultar da sua 
diminuta ou avançada idade, do seu estado de 
saúde ou do facto de ter de depor ou prestar 
declarações contra pessoa da própria família
ou de grupo fechado em que esteja inserido 
numa relação de subordinação ou de 
dependência - cfr. artigo 26º, nº 2.



II PLANO NACIONAL CONTRA A II PLANO NACIONAL CONTRA A 
VIOLÊNCIA DOMVIOLÊNCIA DOMÉÉSTICASTICA

PORQUE:PORQUE:
– se conhece muito mal a realidade da violência praticada sobre 

crianças, pessoas idosas e pessoas deficientes (lacuna que se 
procurará colmatar, em parte, ao longo do período de vigência deste 
Plano);

– (…)

- que a violência sobre as mulheres radica na persistente desigualdade de 
condições entre as mulheres e os homens, e que muito embora nela 
sejam também englobadas outras formas de violência sobre as 
mulheres (assédio, tráfico, etc.), é a violência doméstica que causa o 
maior número de mortes de mulheres entre os 16 e os 44 anos.

E por tudo isto este plano se focaliza principalmente E por tudo isto este plano se focaliza principalmente na na 
violência domviolência domééstica exercida sobre as mulheresstica exercida sobre as mulheres..



III PLANO NACIONAL CONTRA A III PLANO NACIONAL CONTRA A 
VIOLÊNCIA DOMVIOLÊNCIA DOMÉÉSTICASTICA

objecto primordial de intervenobjecto primordial de intervenççãoão o o 
combate combate àà violência exercida directamente violência exercida directamente 
sobre as mulheres, no contexto de relasobre as mulheres, no contexto de relaçções de ões de 
intimidade, sejam elas conjugais ou intimidade, sejam elas conjugais ou 
equiparadas, presentes ou passadas. Abrange equiparadas, presentes ou passadas. Abrange 
ainda a violência exercida indirectamente sobre ainda a violência exercida indirectamente sobre 
as crianas criançças que são testemunhas da violência as que são testemunhas da violência 
interparental.interparental.



ENQUADRAMENTO ENQUADRAMENTO 
PENALPENAL



ENQUADRAMENTO PENALENQUADRAMENTO PENAL

-- art.art.ºº 132132ºº, n., n.ºº2, al2, alíínea a), do Cnea a), do Cóódigo Penaldigo Penal

-- art.art.ºº 146146ºº do Cdo Cóódigo Penaldigo Penal

-- art.art.ºº 152152ºº, n., n.ººs 1, 2, 5 e 6 do Cs 1, 2, 5 e 6 do Cóódigo Penaldigo Penal

-- art.art.ºº 154154ºº, n, nºº4 do C4 do Cóódigo Penaldigo Penal

-- art.art.ºº 164164ºº do Cdo Cóódigo Penaldigo Penal

-- art.art.ººs 173s 173ºº a 176a 176ºº do Cdo Cóódigo Penaldigo Penal

-- Art.Art.ºº 177177ºº, n., n.ºº1, al1, alíínea a) do Cnea a) do Cóódigo Penal digo Penal 



CÓDIGO PENAL 
ARTIGO 152º

(Maus tratos ou sobrecarga de menores, de incapazes ou do cônjuge)

1. Quem, tendo ao seu cuidado, à sua guarda, sob a responsabilidade da sua 
direcção ou educação, ou a trabalhar ao seu serviço, pessoa menor ou 
particularmente indefesa, em razão de idade, deficiência, doença ou gravidez,
e: 
a) Lhe infligir maus tratos fmaus tratos fíísicos ou pssicos ou psííquicos ou a tratar cruelmente; quicos ou a tratar cruelmente; 
b) A empregar em actividades perigosas, desumanas ou proibidas; ou 
c) A sobrecarregar com trabalhos excessivos; 
é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, se o facto não for punível pelo 
artigo 144º. 

ENQUADRAMENTO PENALENQUADRAMENTO PENAL



ENQUADRAMENTO PENALENQUADRAMENTO PENAL

A mesma pena, (1 a 5 anos de prisão(1 a 5 anos de prisão), é aplicável:
- “a quem infligir ao cônjugecônjuge ou a quem com ele conviver em condia quem com ele conviver em condiçções ões 
ananáálogas logas ààs dos cônjuges s dos cônjuges maus tratos físicos ou psíquicos” - cfr. nº 2 do 
mesmo artigo

A pena será de prisão de 2 a 8 anosprisão de 2 a 8 anos se dos factos resultar 
ofensa à integridade física grave - cfr. alínea a) do nº 5 do mesmo artigo 
- ou de 3 a 10 anos3 a 10 anos se dos factos resultar a morte - cfr. alínea b) do 
mesmo normativo.



ENQUADRAMENTO PENALENQUADRAMENTO PENAL
A denA denúúncia ncia éé obrigatobrigatóória ria 
(...): (...): 

a) Para as entidades policiais, 
quanto a todos os crimes de 
que tomarem 
conhecimento; ; 

b)b) Para os funcionários, na 
acepção ao artigo 386.º do 
Código Penal, quanto a 
crimes de que tomarem 
conhecimento no exercício 
das suas funções e por 
causa delas.



NOTICIA DO CRIME
-órgão de policia criminal P.S.P./G.N.R

-vítima
-Vizinhos

-- outras entidades

MºPº
Instauração de Inquérito
Independentemente da vontade da vítima



NNatureza pública do 
crime de maus tratos

Direito ao silêncio da Direito ao silêncio da 
vvíítimatima



A VA VÍÍTIMA E A SUSPENSÃO PROVISTIMA E A SUSPENSÃO PROVISÓÓRIA DO RIA DO 
PROCESSOPROCESSO

art. 281ºdo  Código de Processo Penal 

- Se o crime for punível com pena de prisão não superior 
a cinco anos ou com sanção diferente da prisão, pode o 
Ministério Público decidir-se, com a concordância do juiz 
de instrução, pela suspensão do processo, mediante a 
imposição ao arguido de injunções e regras de conduta, 
se se verificarem os seguintes pressupostos:
a) Concordância do arguido e do assistente; 
b) Ausência de antecedentes criminais do arguido;
c) Não haver lugar a medida de segurança de 
internamento;
d) Carácter diminuto da culpa; e
e) Ser de prever que o cumprimento das injunções e 
regras de conduta responda suficientemente às 
exigências de prevenção que no caso se façam sentir



A VA VÍÍTIMA E A SUSPENSÃO PROVISTIMA E A SUSPENSÃO PROVISÓÓRIA DO RIA DO 
PROCESSOPROCESSO

art. 281ºdo  Código de Processo Penal

2 - São oponíveis ao arguido as seguintes 
injunções e regras de conduta:
Indemnizar o lesado (...) Dar ao lesado 
satisfação moral adequada (...) Não 
frequentar certos meios ou lugares...)
Não residir em certos lugares ou 
regiões (...) Qualquer outro 
comportamento especialmente exigido 
pelo caso.



A VA VÍÍTIMA E A SUSPENSÃO PROVISTIMA E A SUSPENSÃO PROVISÓÓRIA DO RIA DO 
PROCESSOPROCESSO

art. 281ºdo  Código de Processo Penal

(...)
6 – Em processos por crime de maus tratos 
entre cônjuges, entre quem conviva em 
condições análogas ou seja progenitor de 
descendente comum em 1.º grau, pode ainda 
decidir-se, sem prejuízo do n.º 1, pela 
suspensão provisória do processo a livre 
requerimento da vítima, tendo em especial 
consideração a sua situação e desde que ao 
arguido não haja sido aplicada medida 
similar por infracção da mesma natureza 
(Redacção da Lei nº 7/2000, de 27-5)



Suspensão provisória
do processo

Vitima requer
S.P.P.

Concordância
- MºPº

- Arguido
- Juiz de Instrução

INJUNÇÕES

Entidades 
Mediação penal
Terapia familiar

outras



Proposta de lei Proposta de lei 
AlteraAlteraçção Cão Cóódigo Penaldigo Penal

Artigo 152.Artigo 152.ºº
( Violência dom( Violência domééstica) stica) 

1 1 -- Quem, de Quem, de modo intenso ou reiteradomodo intenso ou reiterado, infligir , infligir maus tratos fmaus tratos fíísicos sicos 
ou psou psííquicos, incluindo castigos corporais, privaquicos, incluindo castigos corporais, privaçções da liberdade e ões da liberdade e 
ofensas sexuais:ofensas sexuais:

a) a) Ao cônjuge ou exAo cônjuge ou ex--cônjuge;cônjuge;
b) b) A pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente A pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente 

mantenha ou tenha mantido uma relamantenha ou tenha mantido uma relaçção anão anááloga loga àà dos cônjuges, dos cônjuges, 
ainda que sem coabitaainda que sem coabitaçção;ão;

c)  c)  A progenitor de descendente comum em 1.A progenitor de descendente comum em 1.ºº grau; ougrau; ou
d)  d)  A pessoa particularmente indefesa, em razão de idade, A pessoa particularmente indefesa, em razão de idade, 

deficiência, doendeficiência, doençça, gravidez ou dependência econa, gravidez ou dependência econóómica, que com mica, que com 
ele coabite;ele coabite;

éé punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, se pena mais grave lhe punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, se pena mais grave lhe 
não couber por fornão couber por forçça de outra disposia de outra disposiçção legal.ão legal.

www.mj.gov.ptwww.mj.gov.pt



Proposta de lei Proposta de lei 
AlteraAlteraçção Cão Cóódigo Penaldigo Penal

TipificaTipificaçção da ão da VIOLÊNCIA DOMVIOLÊNCIA DOMÉÉSTICASTICA (maus tratos (maus tratos 
ffíísicos ou pssicos ou psííquicos, incluindo privaquicos, incluindo privaçções da ões da 
liberdade e ofensas sexuais)liberdade e ofensas sexuais)

Cônjuge ou exCônjuge ou ex--conjugeconjuge
Uniões de facto heterossexuais e Uniões de facto heterossexuais e 
homossexuaishomossexuais (ainda que sem coabita(ainda que sem coabitaçção)ão)
Progenitor de descendente comum em 1Progenitor de descendente comum em 1ºº graugrau
Pessoa particularmente indefesa em razão da Pessoa particularmente indefesa em razão da 
idade, deficiência, doenidade, deficiência, doençça, gravidez ou a, gravidez ou 
dependência econdependência econóómica mica que com ele coabite que com ele coabite 
(exigindo a coabita(exigindo a coabitaçção)ão)



Proposta de lei Proposta de lei 
AlteraAlteraçção Cão Cóódigo Penaldigo Penal

Art. 152Art. 152ºº,,
((……))

2 2 -- No caso previsto no nNo caso previsto no núúmero anterior, mero anterior, 
se o agente praticar o facto se o agente praticar o facto contra menorcontra menor, , 
na presenna presençça de menora de menor, , no domicno domicíílio lio 
comumcomum ou no ou no domicdomicíílio da vlio da víítimatima éé punido punido 
com pena de prisão de 2 a 5 anos.com pena de prisão de 2 a 5 anos.
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Proposta de lei Proposta de lei 
AlteraAlteraçção Cão Cóódigo Penaldigo Penal

MausMaus--tratos a menortratos a menor
ExposiExposiçção de menores ão de menores àà violência inter violência inter 
parentalparental
PrPráática do facto no domictica do facto no domicíílio comum ou no lio comum ou no 
domicdomicíílio da vlio da víítima tima 

Agrava a moldura penal no seu limite mínimo



ExposiExposiçção de menores ão de menores àà
violência inter parentalviolência inter parental

maus tratos 
psíquicos



Proposta de lei Proposta de lei 
AlteraAlteraçção Cão Cóódigo Penaldigo Penal

Penas acessPenas acessóórias:rias:
ProibiProibiçção de contacto com a vão de contacto com a víítimatima

Afastamento da residênciaAfastamento da residência
Afastamento do local de trabalhoAfastamento do local de trabalho
FiscalizaFiscalizaçção por meios tão por meios téécnicos de controlo cnicos de controlo àà
distancia distancia 

ProibiProibiçção de uso e porte de armasão de uso e porte de armas

ObrigaObrigaçção de frequência de programas de ão de frequência de programas de 
prevenprevençção da violência domão da violência doméésticastica





INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS 
INOVADORESINOVADORES

ESPANHA: ESPANHA: 

LEI ORGÂNICA 1/2004, de 28 de LEI ORGÂNICA 1/2004, de 28 de 
DezembroDezembro, Medidas de Protec, Medidas de Protecçção ão 
Integral Contra a Violência de GIntegral Contra a Violência de Gééneronero



Notas finaisNotas finais
o legislador português oscilou entre a proteco legislador português oscilou entre a protecçção das vão das víítimas de violência timas de violência 
domdomééstica e a protecstica e a protecçção das vão das víítimas de violência de gtimas de violência de géénero, nero, 
designadamente das mulheres.designadamente das mulheres.

Contudo o combate Contudo o combate àà violência de gviolência de géénero parece estar a assumir o nero parece estar a assumir o 
verdadeiro pverdadeiro póólo de intervenlo de intervençção legislativa, jão legislativa, jáá que, alem do mais, a realidade que, alem do mais, a realidade 
sociolsociolóógica a isso aconselha.gica a isso aconselha.

Em termos da intervenEm termos da intervençção do poder judicial, e ao não do poder judicial, e ao níível do judicivel do judiciáário, a rio, a 
solusoluçção encontrada em Espanha da constituião encontrada em Espanha da constituiçção de Juão de Juíízos de Violência zos de Violência 
Contra a FamContra a Famíília afiguralia afigura--sese--nos adequada, sendo a falta de articulanos adequada, sendo a falta de articulaçção ão 
entre as ventre as váárias jurisdirias jurisdiçções em Portugal, designadamente entre a jurisdiões em Portugal, designadamente entre a jurisdiçção ão 
penal e a de fampenal e a de famíília um entrave a que seja dada uma resposta eficaz e lia um entrave a que seja dada uma resposta eficaz e 
ccéélere a muitas das situalere a muitas das situaçções que nos chegam ões que nos chegam àà mãos todos os dias.mãos todos os dias.

De igual modo, pareceDe igual modo, parece--nos que em Portugal falta, ainda, uma articulanos que em Portugal falta, ainda, uma articulaçção ão 
efectiva entre todas as entidades que trabalham nesta efectiva entre todas as entidades que trabalham nesta áárea, e um rea, e um 
empenhamento sempenhamento séério, que permita, de facto, uma actuario, que permita, de facto, uma actuaçção eficaz no ão eficaz no 
sentido do combate a este flagelo social e humano que sentido do combate a este flagelo social e humano que éé a violência a violência 
domdomééstica.stica.




