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PARECER Nº 1/2012/U-RI/DTJ, de 9 de Fevereiro 

 

ASSUNTO: Convenção do Conselho da Europa sobre a Prevenção e o Combate à Violência 

contra as Mulheres e a Violência Doméstica. 

 

 

Tendo sido solicitado pela Direcção-Geral de Politica Externa do MNE parecer sobre o 

texto da Convenção mencionada em epígrafe, bem como sobre o interesse da sua 

aprovação na ordem jurídica interna, cumpre referir: 

 

Enquadramento jurídico-constitucional da Convenção: 

Importa começar por proceder ao enquadramento normativo da Convenção do Conselho 

da Europa STE n.º 210, o qual vai conformar o objeto e desenvolvimento do parecer. 

 

A Convenção do Conselho da Europa sobre a Prevenção e o Combate à Violência contra as 

Mulheres e a Violência Doméstica constitui, de forma inequívoca, um tratado-normativo e 

multilateral.  
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No que concerne ao contexto compreensivo do presente parecer, deve traçar-se a 

decomposição analítica de duas questões:  

 

1.ª) Relações entre as normas de Direito Internacional convencional e a Constituição da 

República Portuguesa; 

2.ª) Relações entre as normas de Direito Internacional convencional «regularmente 

ratificadas ou aprovadas» por Portugal e o direito ordinário português. 

 

1.ª) As normas dos tratados internacionais com o enquadramento e objeto da Convenção 

do Conselho da Europa sobre a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a 

Violência Doméstica posicionam-se numa relação de subordinação perante a Constituição, 

pelo que a Convenção em análise tem de se conformar com as regras do direito 

constitucional português. Efetivamente, a natureza infraconstitucional resulta da 

finalidade do artigo 8.º, n.º 2: estabelecer as condições em que é admissível a vigência do 

direito internacional convencional na ordem jurídica portuguesa. Ou seja, o Direito 

Internacional Convencional só vigora na ordem jurídica portuguesa porque a CRP o 

permite e nas condições por ela consagradas. Que assim é, resulta muito claramente do 

artigo 277.º, n.º 2, o qual não permite, a contrario, a vigência de norma internacional 

materialmente inconstitucional, bem como estabelece as condições em que essas normas, 

quando orgânica ou formalmente inconstitucionais, podem ser aplicadas na ordem 

jurídica portuguesa. Por outro lado, o artigo 119.º, n.º 1 da CRP, relativo à publicação de 

atos no Diário da República coloca as convenções internacionais depois das leis 

constitucionais. 

 

2.ª) A Convenção do Conselho da Europa sobre a Prevenção e o Combate à Violência 

contra as Mulheres e a Violência Doméstica, caso seja ratificada, passará a vigorar «na 

ordem interna após a sua publicação oficial e enquanto vincular internacionalmente o 

Estado Português» (art.º 8.º, n.º 2, da Constituição), tendo primado sobre o direito interno 

infraconstitucional. 

 

Consequentemente, as duas questões jurídicas centrais que se suscitam no presente 

parecer relativamente à aprovação da Convenção do Conselho da Europa STE n.º 210 

incidem: 

 

a) No respeito da Constituição da República Portuguesa pela Convenção STE n.º 210; 

b) Na conformação do direito ordinário português com a Convenção, e eventuais 

necessidades de alteração do direito interno, em face da vinculação internacional, que será 

assumida pela República Portuguesa, com a aprovação e ratificação da Convenção. 

 

Como se destacou acima, o confronto do texto da Convenção com o direito ordinário 

nacional implica, essencialmente, que se pondere se a aprovação daquela exige alterações 

da legislação portuguesa por força do princípio do primado do Direito Internacional 

convencional. 
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O principal impacto da Convenção no ordenamento jurídico português centra-se no 

compromisso de:  

 

a) Definir e criminalizar várias formas de violência contra as mulheres, incluindo o 

casamento forçado, a mutilação genital feminina, o assédio, a violência física e 

psicológica e a violência sexual, definindo o conceito de “violência” de uma forma 

muito mais alargada do que está previsto na legislação nacional atual; 

b) Estabelecer um regime jurídico completo, com vista a prevenir estes tipos de 

violência, proteger as vítimas e erradicar a impunidade; 

c) Estabelecer mecanismos de prevenção e sensibilização para este fenómeno, além 

de criar formas de cooperação entre os Estados e de prever a constituição de um 

Grupo de Peritos/as, que terá como responsabilidade acompanhar e monitorizar a 

implementação da Convenção nos Estados-membros que a ratificarem; 

 

Áreas de atuação da Convenção e a sua correspondência com ordenamento jurídico-

político português: 

 

1. Objetivos, definições, igualdade e não-discriminação, obrigações gerais 

 

a) O artigo 1º (Objetivo) descreve os objetivos da Convenção. Na alínea a), lê-se 

“proteger as mulheres contra todas as formas de violência, e prevenir, processar 

criminalmente e eliminar a violência contra as mulheres e a violência doméstica”.  

 

b) No artigo 3º (Definições), encontram-se enunciados os conceitos estruturantes da 

própria Convenção, e cujo esclarecimento é necessário à sua compreensão.  

 

Importa realçar, neste artigo 3º, o conceito de «violência contra as mulheres», 

entendida como "uma violação dos direitos humanos e como uma forma de 

discriminação contra as mulheres e significa todos os atos de violência baseada no 

género que resultem, ou sejam passíveis de resultar, em danos ou sofrimento de 

natureza física, sexual, psicológica ou económica para as mulheres, incluindo a 

ameaça do cometimento de tais atos, a coerção ou a privação arbitrária da 

liberdade, quer na vida pública quer na vida privada." De acordo com esta 

definição, os danos psicológicos ou económicos e a privação de liberdade são 

definidos como violência.  

 

«Violência doméstica» é definida como "todos os atos de violência física, sexual, 

psicológica ou económica que ocorrem no seio da família ou do lar ou entre os 

atuais ou ex-cônjuges ou parceiros, quer o infrator partilhe ou tenha partilhado, ou 

não, o mesmo domicílio que a vítima."  
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A este respeito, refira-se a Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro, que estabelece o 

regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à 

assistência das suas vítimas. Ainda que o âmbito desta Lei seja mais restrito, por se 

debruçar apenas sobre Violência Doméstica, importa referir que o artigo 2º do 

Diploma contém conceitos com particular importância para as questões levantadas 

pela Convenção, nomeadamente o conceito de “vítima” e “Vítima especialmente 

vulnerável” descritos nas alíneas a) e b), respetivamente, os quais vão de encontro 

às definições dos conceitos vertidos na Convenção sobre “violência contra as 

mulheres”, “violência doméstica” e “vítima” previstos no seu artigo 3º. 

 

c) O artigo 4º da Convenção (Direitos fundamentais, igualdade e não-discriminação) 

versa sobre a obrigação dos Estados parte adaptarem a legislação nacional aos 

princípios da igualdade e da não-discriminação. A nível nacional, um dos princípios 

fundamentais do sistema jurídico português é o princípio da igualdade previsto no 

artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa (CRP), cujo n.º 1 dispõe que 

"Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei" e o n.º 

2 que "Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de 

qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, 

língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, 

situação económica, condição social ou orientação sexual". 

 

O conjunto de fatores de discriminação indicados no n.º 2 do artigo 13.º da CRP 

não tem um carácter exaustivo, pelo que são igualmente ilícitas as diferenciações 

de tratamento fundadas em outros motivos que sejam contrários à dignidade 

humana, incompatíveis com o princípio do Estado de direito democrático, ou 

arbitrários. 

 

Igualmente, pelo artigo 9º, alínea h), da CRP, uma das tarefas fundamentais do 

Estado consiste em “promover a igualdade entre homens e mulheres”. 

 

De referir, ainda, que o artigo 5.º (Princípio da igualdade) da Lei n.º 112/2009, de 

16 de Setembro, estabelece que “toda a vítima, independentemente da 

ascendência, nacionalidade, condição social, sexo, etnia, língua, idade, religião, 

deficiência, convicções políticas ou ideológicas, orientação sexual, cultura e nível 

educacional goza dos direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa 

humana, sendo-lhe assegurada a igualdade de oportunidades para viver sem 

violência e preservar a sua saúde física e mental. “  

 

Conclui-se, assim, que este artigo da Convenção está em conformidade com a 

ordem jurídica nacional.  
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2. Políticas integradas e recolha de dados: 

 

O capítulo II da presente convenção é dedicado às matérias relativas às políticas 

integradas e recolha de dados.  

 

a) Os artigos 7º (Políticas globais e coordenadas), 8º (Recursos financeiros), 9º 

(Organizações não-governamentais e a sociedade civil) e 10º (Órgão de 

coordenação), desta Convenção, e cujo esclarecimento é necessário à sua 

compreensão, encontram a sua resposta de implementação no atual quadro do IV 

Plano Nacional Contra a Violência Doméstica (2011-2013) (IV PNCVD), que, sendo 

uma iniciativa da Presidência do Conselho de Ministros, tem como objetivo prover 

uma resposta integrada no combate à violência doméstica a nível nacional, 

abrangendo todos os Ministérios e Departamentos com competências nesta área, 

bem como os municípios, os parceiros sociais e as organizações da sociedade civil. 

Para além disso, salienta-se o apoio do POPH, no âmbito do QREN, que continua a 

ser fundamental para o financiamento da execução de diversas medidas previstas 

no IV PNCVD. Igualmente, realça-se o estatuído no artigo 4º da Lei n.º 112/2009, 

que estabelece as seguintes obrigações do Governo “elaborar e aprovar um Plano 

Nacional Contra a Violência Doméstica (PNCVD), cuja aplicação deve ser 

prosseguida em coordenação com as demais políticas sectoriais e com a sociedade 

civil” e “a dinamização, o acompanhamento e a execução das medidas constantes 

do PNCVD competem ao organismo da Administração Pública responsável pela 

área da cidadania e da igualdade de género.” 

 

b) No que concerne ao estatuído no artigo 11º (Recolha de dados e investigação), 

desta Convenção, e cujo esclarecimento é necessário à sua compreensão, Portugal 

tem diversos Organismos que procedem à recolha de dados nomeadamente a 

Direção-Geral da Administração Interna (incluindo o número de agressões que 

ocorreram com a presença de menores), a Direção-Geral das Políticas de Justiça, a 

Direção-Geral dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social, o Instituto Nacional 

de Estatística, o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social (este último 

recolhe dados sobre as respostas sociais) e a Comissão Nacional de Proteção das 

Crianças e Jovens em Risco (recolhe e publica dados sobre maus tratos contra 

crianças).  

 

3. Vícios na formação da vontade de contratar: 

 

a) Artigo 32º (Consequências civis dos casamentos forçados) da Convenção: 

que obriga as Partes a tomar «as medidas legislativas ou outras necessárias 

para assegurar que os casamentos celebrados pela força sejam anuláveis, 

anulados ou dissolvidos sem encargos financeiros ou administrativos 

excessivos para a vítima».  
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Ordenamento Jurídico Português: A anulação assim como a dissolução do 

casamento forçado encontram-se previstos nos Artigos 1631º alínea b) 

(Causas de anulabilidade), 1635º alínea c) (Anulabilidade por falta de 

vontade), e 1638º (Coação moral) do Código Civil.   

 

4. Crimes abrangidos: 

 

b) Artigo 33º (Violência psicológica) e o Artigo 35º (Violência física) da 

Convenção. 

Ordenamento Jurídico Português: Integram os tipos de crime previstos e 

punidos nos artigos 152.º e 152.º-A, do Código Penal, com as epígrafes, 

respectivamente, de “Violência doméstica” e “Maus tratos”; 

 

c) Artigo 36º (Violência sexual, incluindo violação) da Convenção. 

Ordenamento Jurídico Português: Integra os tipos de crime previstos e 

punidos nos artigos 163.º e 164.º, do Código Penal, com as epígrafes, 

respetivamente, de “Coação sexual” e “Violação”; 

 

d) Artigo 37º (Casamento forçado) da Convenção. 

Ordenamento Jurídico Português: Integra o tipo legal de crime previsto e 

punido no artigo 154.º do Código Penal, com a epígrafe “Coação”; 

 

e) Artigo 38º (Mutilação Genital Feminina) da Convenção. 

Ordenamento Jurídico Português: Integra o tipo legal de crime previsto e 

punido no artigo 144.º do Código Penal com a epígrafe “Ofensa à integridade 

física grave”; 

 

f) Artigo 39º (Aborto forçado e esterilização forçada) da Convenção. 

Ordenamento Jurídico Português: Integram os tipos legais de crime 

previstos e punidos nos artigos 140.º e 144.º, ambos do Código Penal, com as 

epígrafes, respetivamente, de “Aborto” e “Ofensa à integridade física grave”; 

 

g) Artigo 40º (Assédio sexual) da Convenção. 

Ordenamento Jurídico Português: Previsto nos artigos 18.º, 23.º e 24.º do 

Código de Trabalho e artigos 31.º e 34.º do respectivo regulamento, assim 

como no artigo 163.º do Código Penal com a epígrafe “Coação sexual”. 

 

h) Artigo 41º (Ajuda ou cumplicidade e tentativa) da Convenção. 

Ordenamento Jurídico Português: Previsto nos artigos 26º, 27º, 28º e 29º do 

Código Penal. A comparticipação criminosa consiste em várias pessoas 

concorrem para a prática de um facto penalmente relevante.  
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No entanto, no que concerne ao estatuído no Artigo 34º (Perseguição (Stalking), verifica-

se que este não está previsto como crime no Código Penal Português, que, no entanto, 

pune várias ações singulares relacionadas com aquele conceito, como ofensas à 

integridade física simples ou grave, violência doméstica, ameaça, coação, violação de 

domicílio, devassa ou perturbação da vida privada.  

Urge, neste caso, tipificar, no ordenamento jurídico português, este tipo de crime. 

Pelo exposto acima, afigura-se que, neste domínio, não existe um imperativo de 

adaptação do direito nacional, visto que as várias formas de violência definidas na 

Convenção já se encontram tipificadas no nosso ordenamento jurídico, muito 

embora, seja de sublinhar, que em termos substantivos, o conceito de perseguição 

(stalking), previsto no artigo 34º da Convenção, não encontra reflexo imediato na 

legislação portuguesa, pelo menos num tipo específico de crime, necessitando, por 

isso, quanto a esta matéria, de se proceder à respetiva transposição.  

 

Porém, a Convenção não se limita apenas a referir tipos legais de crime contra mulheres e 

raparigas.  

 

Exige, também, um conjunto de medidas a nível da prevenção desses crimes, proteção das 

suas vítimas e respetivos procedimentos judiciais, os quais deverão estar refletidos no 

direito substantivo. 

 

Neste contexto, se é certo que tais medidas se encontram estabelecidas no que respeita às 

situações que podem tipificar o crime de violência doméstica, não só pelo que se dispõe no 

Código Penal, no IV Plano Nacional Contra a Violência Doméstica (IV PNCVD), como em 

legislação avulsa, o mesmo já não sucede no que diz respeito aos restantes tipos legais de 

crime, muito embora, no caso da mutilação genital feminina, algumas das medidas 

também se encontram previstas no II Programa de Ação para a Eliminação da Mutilação 

Genital Feminina (II PAEMGF), integrado no IV Plano Nacional para a Igualdade, Cidadania 

e Não-Discriminação (IV PNI). 

 

De facto, se, nos termos da Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro, diploma que estabelece o 

regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e à assistência 

das suas vítimas, assim como da Portaria n.º 220-A/2010, de 16 de Abril, alterada pela 

Portaria n.º 63/2011, de 3 de Fevereiro, diploma que estabelece as condições de utilização 

dos meios técnicos de teleassistência previstos na referida Lei, estão definidas medidas 

especiais para as situações de violência doméstica, o mesmo já não sucede relativamente 

às outras situações de violência previstas pela Convenção, para as quais, tal como a 

violência doméstica, também delas necessitam. 
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Deste modo, a aprovação na ordem jurídica interna da presente Convenção não poderá 

deixar de ter em consideração quer essa necessidade, quer essa consequência. 

 

Em todo o caso, apresentamos, de seguida, as áreas de atuação da Convenção, tendo em 

conta o que já se encontra previsto na legislação portuguesa e noutras medidas de política, 

quer relativamente às situações de violência doméstica e violência de género, quer à 

situação da mutilação genital feminina, sem prejuízo, como é óbvio, de uma análise mais 

profunda e concreta, aquando da aplicação da mesma.        

 

5. Prevenção: 

 

a) Artigo 12.º da Convenção (obrigações Gerais): A obrigação dos Estados 

de mudar atitudes, papéis sociais de género e os estereótipos que tornam a 

violência contra as mulheres aceitável encontra-se assegurada pelas 

medidas constantes na Área Estratégica de Intervenção 1 (Informar, 

sensibilizar e educar) do IVPNCVD e na Medida 1 do II PAEMGF; 

 

b) Artigo 13.º da Convenção (Sensibilização): A obrigação dos Estados de 

sensibilizar para as diversas formas de violência e a sua natureza 

traumatizante encontra-se assegurada pelas medidas constantes nas Áreas 

Estratégicas de Intervenção 1 (Informar, sensibilizar e educar) e 4 

(Qualificar profissionais) do IVPNCVD e na Medida 1 do IIPAEMGF; 

 

c) Artigo 14.º da Convenção (Educação): A obrigação dos Estados de incluir 

nos materiais de ensino questões sobre igualdade no currículo a todos os 

níveis de ensino encontra-se assegurada pelas medidas constantes na Área 

estratégica n.º 3 (Educação, Ensino Superior e Formação ao Longo da 

Vida), do IV PNI, nas medidas que integram a Área Estratégica de 

Intervenção 1 (Informar, sensibilizar e educar), do IVPNCVD, e a medida 3 

do IIPAEMGF. Ainda a este propósito, refira-se a Lei n.º 47/2006, de 28 de 

Agosto, na qual se produziram recomendações para a avaliação e a 

conceção, na perspetiva de género, de produtos educativos e, em especial, 

de manuais escolares; 

 

d) Artigo 15.º da Convenção (Formação de Profissionais): A obrigação dos 

Estados de formar os profissionais que trabalham com as vítimas encontra-

se assegurada pelas medidas constantes na Área Estratégica de 

Intervenção 4 (Qualificar profissionais) do IVPNCVD e na Medida 2 do 

IIPAEMGF; 
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e) Artigo 16.º da Convenção (Programas preventivos de intervenção e 

tratamento): a obrigação dos Estados de tomar medidas legislativas, ou 

outras, para estabelecimento de programas preventivos de intervenção e 

tratamento vítimas encontra-se assegurada pelas medidas 30 a 35, 

constantes na Área Estratégica de Intervenção 3 (Prevenir a reincidência – 

Intervenção com agressores) do IV PNCVD; 

 

f) Artigo 17.º da Convenção (Participação do setor privado e da 

comunicação social: A obrigação dos Estados de cooperar com as ONG, os 

meios de comunicação social e o sector privado para chegar ao público 

encontra-se assegurada pelas medidas constantes nas Áreas Estratégicas 

de Intervenção 1 (Informar, sensibilizar e educar) e 4 (Qualificar 

profissionais) do IVPNCVD, fazendo notar a natureza do plano IV PNCVD, 

enquanto instrumento de políticas públicas de combate à violência 

doméstica, numa lógica de proximidade envolvendo, cada vez mais, os 

municípios, os parceiros sociais e as organizações da sociedade civil. 

Encontra-se, igualmente, prevista na Medida 5 do IIPAEMGF.   

   

6. Proteção e apoio: 

 

a) Artigos 18.º (obrigações gerais) e 19.º (informação) da Convenção: A 

obrigação dos Estados de assegurar que as necessidades e a segurança das 

vítimas são colocadas no centro de todas as medidas encontra-se 

assegurada pelas medidas constantes na Área Estratégica de Intervenção 2 

(Proteger as vitimas e promover a integração social), do IVPNCVD e na Lei 

n.º 112/2009, de 16 de Setembro, diploma que estabelece o regime 

jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à 

assistência das suas vítimas e revoga a Lei nº. 107/99, de 3 de Agosto, e o 

Decreto-Lei nº. 323/2000, de 19 de Dezembro; 

 

b) Artigos 20.º (Serviços de apoio gerais), 21.º (Assistência em matéria 

de queixas individuais/coletivas), 22.º (Serviços de apoio 

especializados), 25.º (Apoio para as vítimas de violência sexual) e 26.º 

(Proteção e apoio para crianças testemunhas) da Convenção: A 

obrigação dos Estados de estabelecer serviços de apoio especializados para 

oferecer assistência médica, assim como aconselhamento psicológico e 

legal, às vítimas e aos seus filhos, encontra-se assegurada pelas medidas 

constantes na Área Estratégica de Intervenção 2 (Proteger as vitimas e 

promover a integração social), do IV PNCVD, e pela Lei n.º 112/2009, de 16 

de Setembro, diploma que estabelece o regime jurídico aplicável à 

prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas 

vítimas e revoga a Lei n. 107/99, de 3 de Agosto, e o Decreto -Lei n. 

323/2000, de 19 de Dezembro; 
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c) Artigos 23.º (Abrigos) e 24.º (Linhas de Ajuda telefónicas) da 

Convenção: A obrigação dos Estados de estabelecer abrigos em número 

suficiente e introduzir linhas telefónicas de ajuda permanente e gratuitas, 

encontra-se assegurada pelas medidas constantes na Área Estratégica de 

Intervenção 2 (Proteger as vitimas e promover a integração social), do 

PNCVD, e pela Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro, diploma que 

estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, 

à proteção e à assistência das suas vítimas e revoga a Lei n. 107/99, de 3 de 

Agosto, e o Decreto -Lei n. 323/2000, de 19 de Dezembro; 

 

d) Artigos 27.º (Sinalização) e 28.º (Sinalização pelos profissionais) da 

Convenção: A obrigação dos Estados de estabelecer medidas legislativas 

cobertas por estes dois artigos da Convenção, encontra-se assegurada pelo 

regime penal dos crimes públicos. 

 

7. Procedimentos Judiciais: 

 

a) Artigos 29.º (Processos civis e recursos) e 30.º (Compensação) da 

Convenção: A obrigação dos Estados de assegurar a criminalização e a 

devida punição da violência contra as mulheres, encontra-se assegurada 

pela Área Estratégica de Intervenção 2 (Proteger as vitimas e promover a 

integração social), do IV PNCVD, pela Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro, 

diploma que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da 

violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas e revoga a 

Lei n. 107/99, de 3 de Agosto, pelo Decreto -Lei n. 323/2000, de 19 de 

Dezembro, e pelo Código Penal; 

 

b) Artigo 31.º (Custódia, direitos de visita e segurança) da Convenção: 

Poderá vir a ser assegurado pelas Comissões de Proteção de Crianças e 

Jovens – Ministério da Solidariedade e da Segurança Social; 

 

c) Artigo 42.º (Justificações inaceitáveis para crimes, incluindo os 

crimes em nome de uma pretensa “honra”) da Convenção: A obrigação 

dos Estados de assegurar a inaceitabilidade de justificações para qualquer 

ato de violência com base na cultura, tradições, religião ou a chamada 

“honra”, encontra-se assegurada, de uma forma genérica, pelos IVPNCVD e 

IIPNCTSH e pela Área Estratégica 9 do IVPNI; 

 

d) Artigos 43.º (Aplicação das infrações penais) a 48.º (proibição de 

processos obrigatórios alternativos de resolução de disputas ou de 

pronúncia de sentença) da Convenção: Trata-se de uma matéria da 

competência do Ministério da Justiça; 

 



 
 

11 
 

e) Artigos 49.º (Obrigações gerais), 51.º (Avaliação e gestão de riscos), 

52.º (Ordens de interdição de emergência), 53.º (Ordens de restrição 

ou de proteção) da Convenção: A obrigação dos Estados de assegurar 

que as vítimas têm acesso a medidas de proteção especiais durante a 

investigação e a ação judicial, encontra-se assegurada pelo Código Penal, 

pela Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro, Lei n.º 33/2010, de 2 de 

Setembro, e pela Portaria n.º 220-A/2010, de 16 de Abril, alterada pela 

Portaria n.º 63/2011, de 3 de Fevereiro; 

 

f) Artigo 50.º (Resposta imediata, prevenção e proteção) da Convenção: 

A obrigação dos Estados de assegurar que os serviços, responsáveis pela 

aplicação da Lei, respondem imediatamente aos apelos de ajuda e gerem 

adequadamente as situações perigosas, encontra-se assegurada pelo 

Código Penal, pela Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro, pela Lei n.º 

33/2010, de 2 de Setembro, e pela Portaria n.º 220-A/2010, de 16 de Abril, 

alterada pela Portaria n.º 63/2011, de 3 de Fevereiro;  

 

8. Migração, Asilo e Cooperação Internacional: 

 

É ao Governo que compete definir e executar as políticas de imigração e asilo, bem como 

as políticas de integração de estrangeiros. A execução da política de imigração e asilo cabe 

especificamente ao Ministério da Administração Interna. Por outro lado, a cooperação 

internacional trata-se de uma área da competência do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros. 

 

9. Monitorização: 

 

A Convenção prevê que se estabeleça um mecanismo de monitorização específico para 

assegurar a sua implementação (Artigo 66º – Grupo de peritos sobre o combate à violência 

contra as mulheres e a violência doméstica – GREVIO). Este mecanismo é bastante 

importante, na medida em que permitirá apoiar Portugal na implementação das 

disposições contidas na Convenção, de forma pró-ativa e permanente.  

  

10. Conclusão: 

 

A Convenção do Conselho da Europa sobre a Prevenção e o Combate à Violência contra as 

Mulheres e a Violência Doméstica, na ótica da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 

Género, interessa juridicamente a Portugal, nada se vendo que, nos seus preceitos e 

aspetos substanciais, colida com o direito interno português.  
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Efetivamente, nas questões mais substanciais da Convenção, verifica-se que as mesmas 

vão de encontro às políticas e medidas estratégicas nacionais em matéria de combate à 

violência doméstica e violência contra as mulheres, promovendo, inclusive, uma visão 

holística, sustentada e abrangente das questões da violência, não se focando apenas nos 

aspetos da criminalização deste tipo de violência.  

 

Relativamente às áreas de atuação da Convenção e a sua correspondência no ordenamento 

jurídico português no que diz respeito ao tipo de crimes abrangidos ou vícios na formação 

da vontade de contratar, afigura-se que, neste domínio, não existe um imperativo 

normativo de adaptação do direito nacional, visto que as várias formas de violência 

definidas na Convenção já se encontram tipificadas no ordenamento jurídico nacional, à 

exceção do artigo 34º (Perseguição – stalking), como anteriormente referido. 

 

No entanto, e no que respeita às questões mais técnicas da Convenção, é-se do parecer que 

as mesmas deverão ser remetidas para apreciação aos setores responsáveis, como é o caso 

das questões relacionadas com a migração, asilo ou cooperação internacional, assim como 

outros aspetos mais relacionados com a área de intervenção, quer do Ministério da Justiça, 

quer ainda do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social.  

 

Por fim, realça-se a Resolução da Assembleia da República n.º 111/2009, de 27 de 

Novembro, adotada no âmbito da comemoração do 10.º Aniversário do Dia pela 

Eliminação da Violência contra as Mulheres, pela qual o Parlamento nacional reafirmou 

que a violência contra as mulheres, incluindo a violência doméstica, deve permanecer uma 

prioridade da agenda política nacional e declarou a sua vontade de tudo fazer, no âmbito 

das suas competências, e em colaboração com os outros órgãos de soberania, as 

instituições do poder regional e local, bem como as organizações da sociedade civil, para 

“apoiar a assinatura, aprovação e ratificação da Convenção de Prevenção e Combate à 

Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, no âmbito do Conselho da Europa” 

(nº 4, da Resolução). 

 

 

 

À consideração superior. 

 

 

 

A Técnica da U-RI 
 
 

Andreia Lourenço Marques 

O Chefe da Divisão Técnico-Jurídica 
 
 

José Manuel Palaio 
 


