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I. A petição 

 

1. Introdução 

 

A presente petição deu entrada na Assembleia da República em 22 de julho de 2020, estando 

endereçada ao Presidente da Assembleia da República. Em 31 de julho de 2020, por despacho 

do Senhor Vice-Presidente da Assembleia, Deputado Fernando Negrão, a petição foi remetida 

à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, para apreciação, 

tendo chegado ao conhecimento desta em 1 de setembro de 2020. 

 

 
 

2. Objeto e motivação 

 

Os subscritores, em número de 44793, dirigem-se à Assembleia da República solicitando a 

aprovação de um estatuto de vítima a atribuir às crianças que vivenciem contextos familiares 

de violência doméstica, considerando que a realidade tem demonstrado que as normas legais 

em vigor não conferem suficiente proteção às crianças naquela condição.  

Justificando a sua pretensão, os signatários chamam à colação o “direito a uma infância segura, 

equilibrada e com afeto” enquanto premissa para a construção das “bases de uma vida adulta 

realizada e feliz” e, por consequência, como condição da concretização do princípio da 

igualdade.  

Advogam os subscritores que as crianças que assistem a episódios violentos tendem a 

desenvolver “patologias, físicas e psíquicas, que afetam profundamente o seu 

desenvolvimento”, “marcando irreversivelmente o curso da sua vida até à fase adulta e, por 

isso, entendem que é necessário fazer corresponder um estatuto de vítima legal aquele é um 

estatuto de vítima real destas crianças. 

   

II. Enquadramento legal e factual 

 

1 - O objeto desta petição está especificado e o texto é inteligível, os peticionantes encontram-

se corretamente identificados, mostrando-se ainda genericamente presentes os demais 
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requisitos formais e de tramitação constantes dos artigos 9.º e 17.º do Regime Jurídico de 

Exercício do Direito de Petição (RJEDP), aprovado pela Lei n.º 43/90, de 10 de agosto (na 

redação da Lei n.º 6/93, de 1 de março, da Lei n.º 15/2003, de 4 de junho, da Lei n.º 45/2007, 

de 24 de agosto, e da Lei n.º 51/2017, de 13 de julho). 

 

Propõe-se, por isso, a admissão da presente petição. 

 

2 – Com interesse para a apreciação da petição, importa desde logo salientar que se encontram 

em apreciação na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, as 

seguintes iniciativas: 

 

- A Proposta de Lei n.º 28/XIV/1.ª (GOV) - Altera o regime jurídico aplicável à prevenção da 

violência doméstica e à proteção e à assistência das suas vítimas – que, como o próprio nome 

indica, propõe alterar o regime aprovado pela Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, na sua 

redação atual, no que respeita à atribuição do estatuto de vítima aos filhos menores da pessoa 

adulta vítima de violência doméstica; 1 

 

- O Projeto de Lei n.º 361/XIV/1.ª (BE) - Proteção da criança ou jovem no seu bem-estar e 

desenvolvimento saudável (36.ª alteração ao Código de Processo Penal, 6.ª alteração ao regime 

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

vítimas e 50.ª alteração ao Código Penal) - que propõe consagrar o crime de « Exposição do 

menor a violência doméstica», aditando um novo artigo ao Código Penal, e alterar artigos do 

Código de Processo Penal e do Regime Jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, 

à proteção e à assistência das suas vítimas, no sentido de conferir às crianças, reunidos 

determinados requisitos, o estatuto de vítimas especialmente vulneráveis; 1 

 

- A Petição n.º 8/XIV/1.ª - Parem de nos matar. Os subscritores desta petição dirigem-se à 

Assembleia da República solicitando a aprovação de medidas legislativas eficazes para 

 
1 Por determinação da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, estas iniciativas encontram-se 

em apreciação na Subcomissão para Igualdade e Não Discriminação, que foi incumbida de preparar a nova apreciação das 

mesmas em conjunto com a Projeto de Lei n.º 358/XIV/1.ª (PEV) - Apoio às vítimas de violência em época de pandemia. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44766
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70187221/view?q=lei+n.%C2%BA%20112%2F2009
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44807
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13375
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44803
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prevenção e proteção das vítimas de violência doméstica. Entre o elenco de medidas propostas 

está a aprovação de um estatuto de vítima especialmente vulnerável para as crianças que 

testemunhem situações de violência entre os seus progenitores e outros familiares. 2 

 

Ainda na XIV Legislatura, na sessão plenária do dia 12 de dezembro de 2019, foram debatidos 

na generalidade3 o Projeto de Lei n.º 1/XIV/1.ª (BE) - Reconhece as crianças que testemunhem 

ou vivam em contexto de violência doméstica enquanto vítimas desse crime (6.ª alteração ao 

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

suas vítimas e 47.ª alteração ao Código Penal); o Projeto de Lei n.º 2/XIV/1.ª (BE) - Torna 

obrigatória, nos casos de violência doméstica, a recolha de declarações para memória futura das 

vítimas (6.ª alteração ao regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e à 

proteção e à assistência das suas vítimas); o Projeto de Lei n.º 92/XIV/1.ª (PAN) - 

Reconhecimento do estatuto de vítima às crianças que testemunhem ou vivam em contexto de 

violência doméstica; o - Projeto de Lei n.º 93/XIV/1.ª (PAN) - Torna obrigatória a tomada de 

declarações para memória futura a pedido da vítima ou do Ministério Público; e o Projeto de 

Lei n.º 123/XIV (PEV) - Criação de subsídio para vítimas de violência que são obrigadas a 

abandonar o seu lar. 

 

Neste contexto, afigura-se-nos pertinente relembrar que a Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro4, 

que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à 

assistência das suas vítimas, teve origem na Proposta de Lei n.º 248/X(GOV) e nos Projetos de 

Lei n.os 588/ (BE) e 590/X (PS) e visou promover a criação de respostas integradas, não apenas 

do ponto de vista judicial, mas também no âmbito laboral e no acesso aos cuidados de saúde, 

para além do propósito de dar resposta às necessidades de prevenção e de sensibilização sobre 

a violência doméstica, configurando o estatuto de vítima deste crime, conformado por um 

conjunto de deveres e de direitos. Desde a sua aprovação, esta Lei foi alterada seis vezes, pelas 

 
2 A Petição n.º 8/XIV/1.ª foi admitida a 18 de dezembro de 2019. Deverá ser promovida audição dos peticionantes, 

nos termos n.º 1 do artigo 21.º do RJEDP, bem como, deverá ser a petição apreciada em plenário, de acordo com 

o disposto n.º 1 do artigo 24.º do RJEDP, por se tratar de petição coletiva com mais de 4000 subscritores. 
3 Todas estas iniciativas foram rejeitadas na generalidade na sessão plenária de 12 de dezembro de 2019. 
4 Texto consolidado disponível no portal do Diário da República Eletrónico. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43944
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43944
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43944
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43944
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43945
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43945
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43945
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43945
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44130
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44130
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44131
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44131
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44193
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44193
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70187221/view?p_p_state=maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=34254
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=34099
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=34106
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Leis n.os 19/2013, de 22 de fevereiro5, 82-B/2014, de 31 de dezembro, 129/2015, de 3 de 

setembro, 48/2016, de 28 de dezembro, 24/2017, de 24 de maio, e 2/2020, de 31 de março. 

Foi ainda objeto de várias iniciativas na Assembleia da República, em particular as promovidas 

pela Subcomissão de Igualdade da XII Legislatura e pela Subcomissão para a Igualdade e Não 

Discriminação da XIII Legislatura. 

Recorde-se também que, nos termos do artigo 152.º do Código Penal, comete o crime de 

violência doméstica quem infligir, de modo reiterado ou não, maus tratos físicos ou psíquicos, 

incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais, ao cônjuge, ex-cônjuge 

ou pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma 

relação de namoro ou uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação; a 

progenitor de descendente comum em 1.º grau; ou a pessoa particularmente indefesa, 

nomeadamente em razão da idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência económica. 

Este crime é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, «se pena mais grave lhe não couber por 

força de outra disposição legal», pena que sobe para 2 a 5 anos, entre outras circunstâncias, se 

o agente praticar o facto contra menor ou na presença de menor (podendo ainda chegar aos 2 a 

8 anos ou 3 a 10 anos, se resultar em ofensa à integridade física grave ou morte, respetivamente). 

Existe ainda a possibilidade de serem aplicadas ao arguido as penas acessórias de proibição de 

contacto com a vítima e de proibição de uso e porte de armas, pelo período de 6 meses a 5 anos, 

e de obrigação de frequência de programas específicos de prevenção da violência doméstica 

(n.º 4) e ainda a inibição do exercício das responsabilidades parentais, da tutela ou da curatela, 

por um período de 1 a 10 anos (n.º 6). 

Partindo do reconhecimento de que «as crianças são vítimas de violência doméstica, 

designadamente como testemunhas de violência na família», a Convenção do Conselho da 

Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica 

(Convenção de Istambul),6 dedica vários pontos à proteção destas crianças. Prevê, 

designadamente, que os Estados Parte adotem medidas legislativas ou outras necessárias para 

 
5 Retificada pela Declaração de retificação n.º 15/2013, de 19 de março 

6 Adotada em Istambul, a 11 de maio de 2011, foi aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 4/2013, 

de 21 de janeiro, e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 13/2013, de 21 de janeiro. 

https://dre.pt/application/conteudo/258498
https://dre.pt/application/conteudo/66016527
https://dre.pt/application/conteudo/70179158
https://dre.pt/application/conteudo/70179158
https://dre.pt/application/conteudo/105637672
https://dre.pt/application/conteudo/107061862
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130893466/view?q=lei+n.%C2%BA%202%2F2020
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115959478/201809240001/73583942/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/application/conteudo/259772
https://dre.pt/application/file/257077
https://dre.pt/application/file/257077
https://dre.pt/application/file/256969
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assegurar que, ao oferecer serviços de proteção e apoio às vítimas, os direitos e as necessidades 

das crianças testemunhas de todas as formas de violência cobertas pelo âmbito de aplicação da 

Convenção sejam tomados em conta, incluindo aconselhamento psicossocial adaptado à idade 

das crianças testemunhas e tendo em devida conta o interesse superior da criança (artigo 26.º) 

 

Segundo informação disponível no Relatório Anual de Monitorização de Violência Doméstica 

referente a 2018, da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, em cerca de 31% 

dos casos registados pela PSP as ocorrências foram presenciadas por menores, registando-se 

um ligeiro decréscimo face a anos anteriores (2012: 42%; 2013: 39%; 2014: 38%; 2015: 36%; 

2016: 35%). 

De acordo com o Relatório Anual de Avaliação da Atividade das Comissões de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) 2019, da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção 

das Crianças e Jovens, a primeira situação de perigo mais comunicada às CPCJ é a violência 

doméstica, com 28,86% dos casos comunicados7. Apesar de ser a primeira situação mais 

comunicada às CPCJ, a violência doméstica é a segunda situação mais diagnosticada, 

representando cerca de 22,14% do total.8 

Refira-se finalmente que o Grupo de Peritos para o Combate à Violência contra as Mulheres e 

à Violência Doméstica (GREVIO) do Conselho da Europa, no seu relatório de avaliação da 

implementação por Portugal das medidas preconizadas na Convenção de Istambul, publicado 

em janeiro de 2019, identificou alguns domínios prioritários nos quais as autoridades 

portuguesas deveriam tomar medidas complementares para cumprirem plenamente as 

disposições da Convenção de Istambul, nomeadamente rever a definição de vítima na legislação 

portuguesa para que esta se aplique a todas as pessoas consideradas vítimas no sentido do 

parágrafo e) do artigo 3.º da Convenção de Istambul, e faz várias recomendações relativamente 

às crianças expostas a violência doméstica, designadamente, como mencionado na exposição 

de motivos da iniciativa objeto da presente nota técnica, no sentido de incluir as crianças na 

mesma ordem de proteção das suas mães, sejam as crianças vítimas diretas ou indiretas 

(recomendação n.º 219). Refere-se no Relatório Sombra preparado por um grupo de 

 
7 Em 2019 foram comunicadas às CPCJ 43796 situações de perigo. 
8 Em 2019 foram feitos 13825 diagnósticos de violência doméstica. 

https://www.sg.mai.gov.pt/Noticias/Documents/RelVD_2018.pdf
https://www.cnpdpcj.gov.pt/documents/10182/16406/Relat%C3%B3rio+Anual+de+avalia%C3%A7%C3%A3o+da+atividade+das+CPCJ+do+ano+de+2019/e168c7fb-ddc8-4524-ba20-9511d8a5ae27
https://www.cnpdpcj.gov.pt/documents/10182/16406/Relat%C3%B3rio+Anual+de+avalia%C3%A7%C3%A3o+da+atividade+das+CPCJ+do+ano+de+2019/e168c7fb-ddc8-4524-ba20-9511d8a5ae27
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibimg.aspx?skey=984BE0F27D27460B9AC80FF7D4B07F1E&doc=96534&img=141212
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2019/01/Relat%C3%B3rio-sombra.pdf
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organizações não-governamentais com intervenção na área que «O quadro jurídico português 

não reconhece as crianças que testemunham ou estão expostas à violência doméstica como 

vítimas diretas e, por consequência, não há mecanismos legais de proteção e segurança das 

crianças.» 

Da anterior Legislatura, destacamos as seguintes iniciativas legislativas: 

- Projeto de Lei n.º 1183/XIII/4.ª (BE) - Protege as crianças que testemunhem crimes de 

violência doméstica e torna obrigatória a recolha de declarações para memória futura no 

decorrer do inquérito (6.ª alteração ao regime jurídico aplicável à prevenção da violência 

doméstica e à proteção e à assistência das suas vítimas); 

- Projeto de Lei n.º 1151/XIII/4.ª (PSD) - 6.ª Alteração à 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; 

- Projeto de Lei n.º 1113/XIII/4.ª (PAN) - Determina uma maior proteção para as crianças no 

âmbito de crimes de violência doméstica; 

- Projeto de Lei n.º 432/XIII/2.ª (PAN) - Altera a Lei n.º 112/2009 de 16 de Setembro relativa 

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

suas vítimas;  

 

Afigurando-se, pois, que a satisfação da pretensão dos peticionantes pressupõe, 

designadamente, providências legislativas, a petição poderá ser remetida, a final, aos Grupos 

Parlamentares, aos DURP e às Deputadas Não Inscritas, para o eventual exercício de iniciativa 

legislativa, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º do RJEDP. 

 

 

III. Tramitação subsequente 

 

1. Atento o objeto da petição, uma vez admitida e nomeado o respetivo Relator9, poderá, 

a final, e uma vez que a satisfação da pretensão dos peticionantes pressupõe providência 

 
9 Cfr. n.º 5 do artigo 17.º do RJEDP: «Recebida a petição, a comissão parlamentar competente toma conhecimento do objeto 

da mesma, delibera sobre a sua admissão, com base na nota de admissibilidade, e nomeia obrigatoriamente um Deputado 

relator para as petições subscritas por mais de 100 cidadãos.» 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43597
http://arapp:7777/wininiciativas/XIII/textos/pjl1151-XIII.doc
http://arapp:7777/wininiciativas/XIII/textos/pjl1113-XIII.doc
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082
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legislativa, remeter-se o respetivo texto e o relatório final que sobre ele recair aos 

Grupos Parlamentares, aos DURP e às Deputadas Não Inscritas para o eventual 

exercício de iniciativa legislativa, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 

19.º do RJEDP; 

 

2. A presente petição deverá ser objeto de apreciação em Plenário, nos termos do n.º 1 do 

artigo 24.º do RJEDP, por se tratar de petição coletiva com mais de 4000 subscritores, 

pressupondo, igualmente, a audição dos peticionantes (n.º 1 do artigo 21.º do RJEDP), 

bem como a sua publicação integral no Diário da Assembleia da República, 

acompanhada do relatório correspondente (n.º 1 do artigo 26.º do RJEDP); 

 

3. De acordo com o n.º 6 do artigo 17.º do RJEDP, esta Comissão deverá apreciar e 

deliberar sobre a presente petição no prazo de 60 dias a contar da data da sua admissão, 

descontados os períodos de suspensão do funcionamento da Assembleia da República, 

devendo o primeiro peticionante ser notificado do teor das deliberações que vierem a 

ser tomadas. 

 

 

Palácio de S. Bento, 4 setembro de 2020 

A assessora da Comissão 

 

(Vanessa Louro) 


