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I. A INICIATIVA  

Com o projeto de lei subjudice, os proponentes visam alterar o Código Penal, aprovado 

pelo Decreto-Lei 400/82, de 23 de setembro e republicado pelo Decreto-Lei 48/95, de 

13 de março e a Lei 112/2009, de 16 de setembro,  consagrando a exposição a maus 

tratos fisícos e psíquicos como facto integrador do crime de violência doméstica, bem 

como a caracterização como vítimas dos menores expostos a estas situações.  

Lembrando a complexidade do crime de violência doméstica e os múltiplos efeitos 

decorrentes da sua prática, sentidos por quem é diretamente visado por estas condutas 

e por quem a elas assiste, os proponentes advogam por uma maior proteção dos 

menores expostos a estas situações, porquanto pessoas especialmente vulneráveis, 

que carecem de proteção acrescida, daí preconizarem a atribuição do estatuto de vítima 

a estas pessoas. 

Os proponentes visam também incluir, no campo das penas acessórias a serem 

impostas ao condenado por crime de violência doméstica, a frequência de cursos de 

educação parental, quando o crime seja praticado contra ou na presença de certas 

categorias de pessoas. 

A iniciativa em apreço contém quatro artigos preambulares: o primeiro, definindo o 

respetivo objeto, o segundo, compreendendo as referidas alterações ao Código de 

Processo Penal, melhor explicitadas em quadro comparativo constante do Anexo à 

presente Nota Técnica , o terceiro explicitando as alterações à Lei n.º 112/2009, de 16 

de setembro, igualmente discriminadas no quadro comparativo supra referido e o quarto 

e último artigo, determinando o início de vigência da lei. 

 

 

II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 

FORMAIS  

 

▪ Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

 

A iniciativa é apresentada pelo Deputado Único Representante do Livre (L), ao abrigo e 

nos termos da alínea b) do artigo 156.º e do artigo 167.º da Constituição da República 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1995-34437675
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-70187221
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
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Portuguesa1 (Constituição), bem como da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 1 do 

artigo 119.º do Regimento da Assembleia da República (Regimento), que consagram o 

poder de iniciativa da lei. 

 

Assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 

119.º do Regimento. Encontra-se redigida sob a forma de artigos, é precedida de uma 

breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu 

objeto principal, cumprindo assim os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º 

do Regimento. 

 

São também respeitados os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do 

artigo 120.º do Regimento, uma vez que as mesmas parecem não infringir a Constituição 

ou os princípios nela consignados e definem concretamente o sentido das modificações 

a introduzir na ordem legislativa.  

 

O Projeto de Lei n.º 85/XV/1.ª (L) deu entrada a 20 de maio de 2022, tendo sido junta a 

ficha de avaliação prévia de impacto de género. A 24 de maio de 2022 foi admitido e 

baixou na generalidade à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e 

Garantias (1.ª), por despacho do Presidente da Assembleia da República, tendo sido 

anunciado na sessão plenária no dia 26 de maio de 2022. 

 

 

▪ Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

A lei formulário2 contém um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e 

formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação da presente 

iniciativa. 

 

O título da presente iniciativa legislativa traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-

se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário, embora, em caso de 

 
1 As ligações para a Constituição e para o Regimento são direcionadas para o portal oficial da Assembleia 

da República. 
2 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, estabelece 

um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338354e7a67314d7a59334e53316d4d6a646b4c5452694d6d4574596d56684f4330324d6a5a6b4f545979596a4a6d4f446b756347526d&fich=97853675-f27d-4b2a-bea8-626d962b2f89.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
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aprovação, possam ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na 

especialidade ou em redação final.  

 

Através da consulta do Diário da República Eletrónico verifica-se que, em caso de 

aprovação, esta poderá constituir a quinquagésima terceira alteração ao Código Penal, 

e não a quinquagésima sexta, conforme consta do artigo 1.º da iniciativa em apreço. 

Efetivamente, o n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, dispõe que “os diplomas que alterem 

outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido 

alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, 

ainda que incidam sobre outras normas”. 

 

Todavia, a Lei Formulário foi aprovada e publicada num contexto de ausência de um 

Diário da República Eletrónico, sendo que, neste momento, o mesmo é acessível 

universal e gratuitamente. Assim, por motivos de segurança jurídica, e tentando manter 

uma redação simples e concisa, parece-nos mais seguro e eficaz não colocar o número 

de ordem de alteração nem o elenco de diplomas que procederam a alterações quando 

a mesma incida sobre Códigos, “Leis Gerais”, “Regimes Gerais”, “Regimes Jurídicos” 

ou atos legislativos de estrutura semelhante. 

 

Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que devem ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário.  

 

No que respeita ao início de vigência, o Projeto de Lei n.º 85/XV/1.ª (L) estabelece no 

seu artigo 3.º que a sua entrada em vigor ocorrerá “no dia seguinte ao da sua 

publicação”, estando em conformidade com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei 

formulário, que prevê que os atos legislativos “entram em vigor no dia neles fixado, não 

podendo, em caso algum, o início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação”.  

 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 

 

 

https://data.dre.pt/eli/lei/7/2009/02/12/p/dre/pt/html
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▪ Conformidade com as regras de legística formal 

Deve ser tomado em consideração que se encontram várias iniciativas pendentes que 

procedem à alteração do Código Penal e que será preferível, por motivos de segurança 

jurídica, que, em caso de aprovação assumam a forma de um texto único de alteração 

àquele Código.  

 

III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL  

 

O crime de violência doméstica encontra-se tipificado no artigo 152.º3 do Código Penal, 

consistindo em infligir, de modo reiterado ou não, maus tratos físicos ou psíquicos, 

incluindo castigos corporais, privações da liberdade, ofensas sexuais ou impedir o 

acesso ou fruição aos recursos económicos patrimoniais próprios ou comuns, a: 

- 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;  

- progenitor de descendente comum em 1.º grau; 

- pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão da idade, deficiência, 

doença, gravidez ou dependência económica; ou ainda a 

- menor que seja seu descendente ou do seu cônjuge, namorado ou unido de facto atual 

ou antigo, ainda que com ele não coabite (cfr. n.º 1 do artigo 152.º). 

 

O crime de violência doméstica 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 (n.º 2). Se dos factos resultar ofensa à integridade física grave, a 

pena sobe para 2 a 8 anos de prisão e se o resultado for a morte para 3 a 10 anos (n.º 

3). Este crime implica 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 

 
3 Texto consolidado retirado do sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as 
referências legislativas são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário. Consultas 
efetuadas a 26/05/2022. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1995-34437675-169645609
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das responsabilidades parentais, da tutela ou do exercício de medidas relativas a maior 

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

 

Recorde-se que o crime de violência doméstica surge pela primeira vez com esta 

designação no Código Penal em 2007, mas tem antecedentes na versão inicial do 

Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro4, no artigo 

153.º, com a epígrafe «maus tratos ou sobrecarga de menores e de subordinados ou 

entre cônjuges». Com a reforma do Código Penal de 1995, passa a estar previsto no 

artigo 152.º, como crime de «maus tratos ou sobrecarga de menores, de incapazes ou 

do cônjuge» e, em 2007, é autonomizado no artigo 152.º, como crime de «violência 

doméstica», passando os crimes de «maus tratos» e «violação de regras de segurança» 

para os artigos 152.º-A e 152.º-B, respetivamente. 

  

Dos muitos diplomas que introduziram alterações ao Código Penal desde a sua 

aprovação, sete incidiram sobre o artigo 152.º: o Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março, 

e as Leis n.os 65/98, de 2 de setembro, 7/2000, de 25 de maio, 59/2007, de 4 de 

setembro, 19/2013, de 21 de fevereiro, 44/2018, de 9 de agosto, e 57/2021, de 16 de 

agosto. 

 

Para além da evolução legislativa no tocante aos elementos do tipo5 e à natureza pública 

do crime6, recorde-se que é com a autonomização do crime de violência doméstica 

operada em 2007 que se passa a prever como circunstância agravante, entre outras, a 

prática dos factos na presença de menor. Em 2021 é introduzida a menção expressa 

aos menores como vítimas diretas de violência doméstica, com a Lei n.º 57/2021, de 16 

de agosto. 

 

Para além do Código Penal, esta Lei alterou também 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. Entre as várias alterações então 

introduzidas, saliente-se o facto de se ter passado a considerar expressamente como 

 
4 No uso da autorização legislativa conferida pela Lei n.º 24/82, de 23 de agosto. 
5 Como a inicial exigência de «malvadez ou egoísmo» do autor ou a prática reiterada dos factos, 
entre outros aspetos. 
6 Tratava-se inicialmente de um crime público, passando em 1995 a depender de queixa, para 
voltar a ser crime público com as alterações de 2000. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/319744/details/normal?l=1
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1995-34437675-124530431
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1995-34437675-124530432
https://dre.pt/application/conteudo/185720
https://dre.pt/application/conteudo/566854
https://dre.pt/application/conteudo/291937
https://dre.pt/application/conteudo/640142
https://dre.pt/application/conteudo/640142
https://dre.pt/application/conteudo/258498
https://dre.pt/application/conteudo/115946549
https://files.dre.pt/1s/2021/08/15800/0000600013.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/08/15800/0000600013.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/08/15800/0000600013.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/08/15800/0000600013.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/149397986/202104090940/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/149397986/202104090940/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
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vítimas do crime de violência doméstica os menores que sofreram maus tratos 

relacionados com exposição a contextos de violência doméstica [artigo 2.º, alínea a)]. 

 

A Lei n.º 57/2021 teve origem num conjunto de iniciativas legislativas7, resultando do 

texto de substituição da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias. Uma das preocupações manifestadas em algumas dessas iniciativas 

prendia-se justamente com a questão dos menores vítimas e testemunhas de violência 

doméstica. A este propósito recordam-se as recomendações feitas a Portugal pelo 

grupo de peritos do Conselho da Europa (GREVIO) que acompanha a implementação 

da Convenção de Istambul8, a qual foca em vários pontos a questão da proteção destas 

crianças.  

 

No seu relatório9 de avaliação da situação portuguesa, publicado em janeiro de 2019, o 

GREVIO identificou alguns domínios prioritários nos quais as autoridades portuguesas 

deveriam tomar medidas complementares para cumprirem plenamente as disposições 

da Convenção. Um desses aspetos passava pela revisão da definição de vítima na 

legislação portuguesa para que esta se aplicasse a todas as pessoas consideradas 

vítimas no sentido da Convenção 10 , tendo o GREVIO feito várias recomendações 

relativamente às crianças expostas a violência doméstica, designadamente tendentes a 

incluir as crianças na mesma ordem de proteção das suas mães, sejam as crianças 

vítimas diretas ou indiretas (recomendação n.º 219). Referia-se então no Relatório 

Sombra 11 , preparado por um grupo de 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». 

 

 
7 os trabalhos preparatórios da lei podem ser consultados aqui. 
8  Texto em língua portuguesa disponível no sítio na internet do Conselho da Europa. A 
Convenção de Istambul foi adotada em 2011 e entrou em vigor no dia 1 de agosto de 2014; 
Portugal foi o terceiro Estado-Membro do Conselho da Europa e o primeiro da União Europeia a 
ratificar esta Convenção, aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 4/2013 e 
ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 13/2013, ambos de 21 de janeiro 
9 Disponível no sítio na internet da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 
(consultado em 27/05/2022). 
10 Parágrafo e) do artigo 3.º da Convenção de Istambul. 
11 Disponível no sítio na Internet da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género  
(consultado em 27/05/2022. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-70187221-169645595
https://rm.coe.int/168046253d
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
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2019/01/Relat%C3%B3rio-sombra.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23160
http://www.dre.pt/pdf1s/2013/01/01400/0038500427.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2013/01/01400/0037700377.pdf
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A este respeito cumpre recordar que o artigo 69.º12 da Constituição prevê o direito das 

crianças «à proteção da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento 

integral, especialmente contra todas as formas de abandono, de discriminação e de 

opressão e contra o exercício abusivo da autoridade na família e nas demais 

instituições». Consagra-se neste artigo «um direito das crianças à proteção, impondo-

se os correlativos deveres de prestação ou de atividade ao Estado e à sociedade (i. é, 

aos cidadãos e às instituições sociais). Trata-se de um típico ‘direito social’, que envolve 

deveres de legislação e de ação administrativa para a sua realização e concretização, 

mas que supõe, naturalmente, um direito ‘negativo’ das crianças a não serem 

abandonadas, discriminadas ou oprimidas (…)»13. 

 

Segundo informação disponível no Relatório Anual de Monitorização de Violência 

Doméstica referente a 2020, da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, 

em cerca de 31,7% dos casos registados pela PSP as ocorrências foram presenciadas 

por menores (o que traduz um ligeiro aumento face ao ano anterior, em que essa 

percentagem era de 31,5%14). 

Além disso, de acordo com o Relatório Anual de Avaliação da Atividade das Comissões 

de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 2020, da Comissão Nacional de Promoção 

dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, «conclui-se que a Violência Doméstica, 

logo seguida da Negligência, constituem as categorias de perigo mais representadas 

nas comunicações recebidas pelas CPCJ, mantendo a tendência do ano anterior. 

Importa salientar que a tipologia Violência Doméstica engloba as situações de perigo 

Exposição a Violência Doméstica e a Ofensa Física em contexto de Violência 

Doméstica, que representam aproximadamente 97% do total de situações de perigo 

comunicadas nesta categoria». Relativamente aos diagnósticos concluídos em 2020, a 

violência doméstica ocupa o segundo lugar, a seguir à negligência, com, 

respetivamente, cerca de  30% e 32% dos diagnósticos, registando-se uma subida de 

7,7% dos diagnósticos de violência doméstica face ao ano anterior.  

 
12 Texto retirado do sítio na Internet da Assembleia da República. 
13 J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume 
I, Coimbra Editora, 2007, p. 869 (negrito no original). 
14 Cfr. o Relatório de 2019. Regista-se a partir de 2019 uma ligeira inversão da tendência de 
decréscimo sentida até 2018: 2012 - 42%; 2013 - 39%; 2014 - 38%; 2015 - 36%; 2016 - 35%; 
2017 – 34%; 2018 – 31% (cfr. relatório de 2017 e de 2018). 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art69
https://www.sg.mai.gov.pt/Documents/vd/RelVD_2020.pdf
https://www.sg.mai.gov.pt/Documents/vd/RelVD_2020.pdf
https://www.cnpdpcj.gov.pt/documents/10182/16406/Relat%C3%B3rio+Anual+da+Atividade+das+CPCJ+do+ano+2020/2a522cda-e8ba-40fe-9389-47fa5966f7ed
https://www.cnpdpcj.gov.pt/documents/10182/16406/Relat%C3%B3rio+Anual+da+Atividade+das+CPCJ+do+ano+2020/2a522cda-e8ba-40fe-9389-47fa5966f7ed
https://www.sg.mai.gov.pt/Documents/vd/RelVD_2019.pdf
https://www.sg.mai.gov.pt/Documents/vd/RelVD_2017.pdf
https://www.sg.mai.gov.pt/Documents/vd/RelVD_2018.pdf


 
 
 

 

Projeto de Lei n.º 85/XV/1.ª (L)  

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 

 

10 

No tocante a 2021, estão já disponíveis dados relativos ao crime de violência doméstica 

no Relatório Anual de Segurança Interna que importa referir: muito embora o número de 

participações de violência doméstica tenha registado uma redução de cerca de 4%, 

quando desdobrados os dados por vítima, verifica-se ter havido uma subida de 8,1% 

nas situações de vítima menor. De acordo com o mesmo relatório, das 23 vítimas 

mortais resultantes de crime de violência doméstica, duas eram menores. 

 

IV. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NA UNIÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL ( 

 

▪ Âmbito da União Europeia  

 

O Tratado de Lisboa introduziu como objetivo da União Europeia a promoção dos 

direitos da criança, e a Carta dos Direitos Fundamentais garante a proteção dos direitos 

das crianças, nos termos do artigo 24.º. 

 

Em 2006, o parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre Crianças – vítimas 

indiretas de violência doméstica, aditando ao parecer já produzido sobre a violência 

doméstica contra as mulheres, referia que «embora a vivência num ambiente de 

violência física e psíquica possa ter efeitos graves sobre as crianças, continua a não 

haver uma perceção muito nítida de que as crianças são vítimas indiretas da violência 

doméstica. Também sob o ponto de vista do direito das crianças a uma vida sem 

violência, e principalmente a uma educação sem violência, à proteção e a cuidados 

adequados, esta situação é insustentável». 

 

Neste sentido, o Comité instou veementemente as Presidências do Conselho da União 

Europeia a abordarem também o tema das crianças no que se refere à violência 

doméstica e, considerou que, embora a principal responsabilidade no combate à 

violência doméstica caiba aos Estados-Membros, deveria ser adotada uma estratégia 

pan-europeia, tendo em conta a importância dada aos direitos das crianças. Sugeria 

ainda que «esta estratégia pan-europeia deve começar pela realização na UE de um 

primeiro estudo sobre a prevalência e as consequências para as crianças que crescem 

num ambiente de violência doméstica, bem como sobre as possibilidades e as medidas 

de proteção e assistência às crianças vítimas indiretas de violência». 

 

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNLI0NgcAIUgtZwUAAAA%3d
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pt/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-lisbon
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwigsY7t_v_3AhUD0BoKHawADHAQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FPT%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A12016P%2FTXT%26from%3DFR&usg=AOvVaw0vVEVslt7WnGGOgZZ3yS5p
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:325:0060:0064:PT:PDF
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Destaca-se ainda o Manual de legislação europeia sobre os Direitos da Criança15, no 

qual esta questão é abordada, e que foi produzido pela Agência dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia16. 

 

Em 15 de fevereiro de 2011, a Comissão Europeia publicou uma comunicação intitulada 

«Programa da UE para os direitos da criança», cujo objetivo é reafirmar o forte empenho 

de todas as instituições da União Europeia e de todos os Estados-Membros em 

promover, proteger e respeitar plenamente os direitos da criança em todas as políticas 

pertinentes da União Europeia, procurando obter resultados concretos.  

 

A União Europeia assinou em 2017 a Convenção do Conselho da Europa para a 

prevenção e o combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica, também 

denominada Convenção de Istambul, na qual se reconhece que «as crianças são 

vítimas da violência doméstica, inclusivamente como testemunhas de violência no seio 

da família». Refere ainda, relativamente às campanhas de sensibilização que estas 

devem «fomentar a consciencialização e compreensão por parte do grande público das 

diferentes manifestações de todas as formas de violência cobertas pelo âmbito de 

aplicação da presente Convenção, das suas consequências para as crianças e da 

necessidade de prevenir tal violência». 

 

Em 24 de março de 2021, a Comissão Europeia apresentou uma comunicação intitulada 

« Estratégia da UE sobre os direitos da criança», em que se refere que, durante a 

pandemia de COVID-19, as crianças foram expostas, entre outras, a um maior número 

de situações de violência doméstica, propondo-se, enquanto ações a adotar, a 

apresentação de uma proposta legislativa para combater a violência baseada no género 

contra as mulheres e a violência doméstica, ao mesmo tempo que apoia a celebração 

da adesão da UE à Convenção do Conselho da Europa para a prevenção e o combate 

à violência. 

 

No relatório sobre o «Impacto da Violência Doméstica e do Direito de Custórida nas 

Mulheres e Crianças» de 23 de julho de 2021, o Parlamento Europeu « insta a Comissão 

 
15 https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_POR.PDF  
16 https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_pt  

https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_POR.PDF
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_pt
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2011/0060/COM_COM(2011)0060_PT.pdf
https://earhvd.sg.mai.gov.pt/LegislacaoDocumentacao/Pages/ConvencaoDeIstambul.aspx
https://earhvd.sg.mai.gov.pt/LegislacaoDocumentacao/Pages/ConvencaoDeIstambul.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4540916
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0254_PT.html
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_POR.PDF
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_pt


 
 
 

 

Projeto de Lei n.º 85/XV/1.ª (L)  

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 

 

12 

a utilizar este artigo [artigo 83.º, n.º 1 do TFUE] como base jurídica para propor medidas 

vinculativas e uma diretiva‑quadro global da UE para prevenir e combater todas as 

formas de violência baseada no género, incluindo o impacto nas mulheres e nas 

crianças da violência nas relações íntimas, que contenha normas uniformes e preveja a 

obrigação de diligência devida em matéria de recolha de dados, prevenção e 

investigação da violência, proteção de vítimas e testemunhas, bem como de julgamento 

e punição dos autores dos crimes». Também se ressalva, no referido documento, a 

«importância de estabelecer, a nível da UE, definições jurídicas comuns e normas 

mínimas para combater a violência de género e proteger os filhos das vítimas de 

violência de género, dado que a violência nas relações íntimas, a violência 

testemunhada e a violência indireta não são reconhecidas em muitos sistemas 

jurídicos».  Ainda neste âmbito, e no que respeita à prevenção, o Parlamento Europeu 

salienta a necessidade de, concomitantemente com a punição efetiva dos agressores, 

serem promovidos programas específicos de reabilitação e reeducação.  

 

Cumpre também aludir à Proposta de DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 

CONSELHO relativa ao combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica, 

de 8 de março de 2022, destacando-se o considerando 6, nos termos do qual, «devido 

à sua vulnerabilidade, as crianças que testemunham a violência contra as mulheres ou 

a violência doméstica sofrem danos emocionais diretos, que afetam o seu 

desenvolvimento. Por conseguinte, essas crianças devem ser consideradas vítimas e 

beneficiar de medidas de proteção específicas». 

 

▪ Âmbito internacional  

Países analisados 

Apresenta-se, de seguida, o enquadramento internacional referente a: Espanha e 

França. 

 

ESPANHA 

O artículo 17317-1 do Código Penal espanhol, aprovado pela Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre, prevê o crime de violência doméstica como aquele que se materializa 

 
17 Texto consolidado retirado do portal legislativo BOE.ES. Todas as referências legislativas 
referentes a Espanha são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário. Consultas 
efetuadas a 27/05/2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52022PC0105
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20220413&tn=1#a173
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20220413&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20220413&tn=1
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na inflição a outrem de um tratamento degradante, com grave prejuízo para a sua 

integridade moral, crime esse punido com pena de prisão de seis meses a dois anos. 

A norma prevê, no ponto 2, uma forma agravada do crime de violência doméstica, em 

concreto, quando este seja exercido de forma habitual contra pessoas com quem o autor 

tenha relação de proximidade familiar (cônjuge, descendentes, ascendentes, entre 

outros), ou contra pessoas especialmente vulneráveis (nomeadamente, com 

incapacidades), caso em que a pena aplicável é a prisão de três a cinco anos. Neste 

âmbito, a norma determina ainda a aplicabilidade de uma pena correspondente à 

metade superior da anteriormente referida, sempre que algum ou alguns dos atos de 

violência aqui em causa sejam praticados, entre outros, na presença de menores. 

A Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, regula, em Espanha, a proteção da infância e da 

adolescência em relação à violência. 

De acordo com o artículo 1-1, esta lei tem por objeto a garantia dos direitos fundamentais 

das crianças e adolescentes à sua integridade física, psíquica, psicológica e moral em 

relação a qualquer forma de violência, assegurando o livre desenvolvimento da sua 

personalidade e estabelecendo medidas de proteção integral que incluam a 

sensibilização, prevenção, deteção precoce e a proteção e reparação dos danos em 

todos os setores nos quais as suas vidas se desenvolvem. 

O artículo 1-2 define como violência toda a ação, omissão ou conduta negligente que 

prive os menores de idade dos seus direitos e bem-estar ou que ameace ou interfira 

com o seu correto desenvolvimento físico, psíquico ou social, independentemente da 

sua forma ou meio de ação. A norma exemplifica ainda as circunstâncias que integram 

o conceito de violência, aí se incluindo, entre outros, a presença de menor perante 

qualquer comportamento violento no seio da sua família. 

Esta Ley prevê ainda, no que se refere a direitos e garantias relevantes para a matéria 

aqui em discussão: 

1. A garantia da concretização dos direitos das crianças e adolescentes vítimas de 

violência, cuja concretização deve ser levada a cabo com o apoio das Oficinas 

de Asistencia a las Víctimas (artículo 9). 

2. O direito de informação e assessoria: as administrações públicas deverão 

prestar toda a informação necessária no que respeita às medidas contempladas 

nesta Ley, assim como sobre os mecanismos ou canais de informação e 

denúncia existentes (artículo 10). 

3. O direito das vítimas a serem ouvidas (artículo 11). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347&p=20210605&tn=1#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347&p=20210605&tn=1#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347&p=20210605&tn=1#a9
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347&p=20210605&tn=1#a1-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347&p=20210605&tn=1#a1-3
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4. O direito a uma atenção total, na qual se incluem as medidas de proteção, apoio, 

acolhimento e recuperação (artículo 12). 

5. A legitimidade para a defesa dos direitos e interesses nos procedimentos 

judiciais que resultem de uma situação de violência (artículo 13). 

6. O direito a apoio jurídico gratuito (artículo 14). 

A Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, inclui ainda algumas disposições relacionadas 

com a prevenção no seio familiar e com a educação parental, nomeadamente, a 

obrigação das administrações públicas proporcionarem o apoio necessário no sentido 

do desenvolvimento do trabalho educativo e protetor dos progenitores e de quem exerça 

funções de tutela, guarda ou acolhimento, para que estes possam desenvolver 

adequadamente o seu papel parental ou tutelar. Com tal fim, as medidas a implementar 

deverão, entre outros, ter por fim a promoção da educação e o desenvolvimento de 

estratégias básicas e fundamentais à aquisição de valores e competências emocionais 

dos acima referidos e bem assim das próprias crianças, de acordo com o seu grau de 

maturidade [pontos 1 e 3-b) do artículo 26]. 

 

FRANÇA 

Em França, a exposição de um menor a violência doméstica não está individualizada 

enquanto crime, mas constitui, ao invés, uma circunstância agravante noutros tipos de 

crime, implicando uma elevação da pena aplicável. 

Exemplo disso é o crime de ofensas à integridade física donde resulte morte não dolosa 

(previsto no article 222-718 do Code Pénal). De facto, muito embora a pena prevista para 

este crime seja de 15 anos de prisão, no caso de o crime ter sido presenciado por um 

menor, a pena eleva-se para o dobro, ou seja, 30 anos de prisão [article 222-8-b)].  

Igualmente, no crime de ofensas à integridade física das quais resulte mutilação, 

previsto e punido no article 222-9 com uma pena de 10 anos de prisão e multa de 150 

000 €, no caso de ter sido presenciado por um menor, a pena aplicável passa a ser de 

20 anos de prisão, nos termos do article 222-10-b).  

Os mesmos pressupostos aplicam-se igualmente ao crime de ofensas à integridade 

física das quais resulte incapacidade para o trabalho por mais de oito dias, punido com 

uma pena de três anos de prisão e multa de 45 000 € (article 222-11), a qual se agrava 

 
18 Texto consolidado retirado do portal legislativo LEGIFRANCE.GOUV.FR. Todas as referências 
legislativas referentes a França são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário. 
Consultas efetuadas a 27/05/2022. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347&p=20210605&tn=1#a1-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347&p=20210605&tn=1#a1-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347&p=20210605&tn=1#a1-6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347&p=20210605&tn=1#a2-8
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417608
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/2022-05-26/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045071022
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417617
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045071013
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417626
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para 10 anos de prisão e multa de 150 000 €, no caso de ter sido presenciado por um 

menor (article 222-12). 

A presença do menor aquando da prática do crime consubstancia uma das 

circunstâncias integradoras do tipo agravado do crime ofensas à integridade física das 

quais resulte incapacidade para o trabalho por oito ou menos dias, conforme previsto no 

article 222-13, punível com uma pena de cinco anos de prisão e 75 000 € de multa. 

Cumpre ainda referir que o Observatoire national de l’enfance19 desenvolve um trabalho 

importante no apoio às políticas de proteção à criança, tendo por missões: 

1. Melhorar o conhecimento sobre questões de perigo e proteção de menores 

através do censo e do apuramento de dados numéricos, por um lado, e estudos 

e pesquisas, por outro; 

2. Identificar, analisar e disseminar práticas de prevenção e intervenção na 

proteção à criança; e 

3. Apoiar os atores de proteção à criança. 

 

Organizações internacionais 

 

CONSELHO DA EUROPA 

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

as Mulheres e a Violência Doméstica, adotada em Istambul, a 11 de maio de 2011, e 

por isso conhecida como Convenção de Istambul, é o tratado internacional de maior 

relevo nesta matéria. As pedras angulares desta convenção são a prevenção da 

violência, a proteção das vítimas e o processamento judicial dos agressores. 

Esta convenção foi aprovada por Portugal através da Resolução da Assembleia da 

República n.º 4/2013, de 21 de janeiro20. 

O n.º 1 do artigo 26.º do diploma determina que «as Partes deverão adotar as medidas 

legislativas ou outras que se revelem necessárias para que os direitos e as 

necessidades das crianças testemunhas de todas as formas de violência abrangidas 

pelo âmbito de aplicação da presente Convenção sejam devidamente tidos em conta na 

prestação de serviços de proteção e apoio às vítimas.» Acrescenta-se no n.º 2 que «As 

medidas adotadas nos termos deste artigo deverão incluir o aconselhamento 

 
19 Portal oficial. 
20 Texto retirado do sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. Consultas efetuadas a 
27/05/2022. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045071409
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045071404
https://onpe.gouv.fr/
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/4-2013-257059
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/4-2013-257059
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psicossocial adequado à idade para crianças testemunhas de todas as formas de 

violência abrangidas pelo âmbito de aplicação da presente Convenção e deverão ter 

devidamente em conta o interesse superior da criança.» 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) 

A OMS 21  indica, como fator de risco associado à violência contra as crianças, a 

exposição à violência entre progenitores ou cuidadores, conforme factsheet22 disponível 

no seu portal oficial.  

 

UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND (UNICEF) 

A UNICEF23 é atualmente a principal agência humanitária que trabalha especificamente 

para a promoção e defesa dos direitos das crianças, tendo por missão defender e 

promover os direitos da criança e criar as condições duradouras para o seu 

desenvolvimento.  

A Convenção sobre os Direitos da Criança24, o pilar de todo o seu trabalho, reconhece 

às crianças um conjunto de direitos para que possam viver, crescer, aprender num 

ambiente seguro e protetor e participar na vida em sociedade, e foi até à data ratificada 

por 196 países. Foi ratificada por Portugal através da Resolução da Assembleia da 

República n.º 20/90, de 12 de setembro25.  

De acordo com o n.º 1 do artigo 19.º da Convenção, «os Estados Partes tomam todas 

as medidas legislativas, administrativas, sociais e educativas adequadas à proteção da 

criança contra todas as formas de violência física ou mental, dano ou sevícia, abandono 

ou tratamento negligente, maus-tratos ou exploração, incluindo a violência sexual, 

enquanto se encontrar sob a guarda de seus pais ou de um deles, dos representantes 

legais ou de qualquer outra pessoa a cuja guarda haja sido confiada.» Mais dispõe o n.º 

2 da mesma norma que «Tais medidas de proteção devem incluir, consoante o caso, 

processos eficazes para o estabelecimento de programas sociais destinados a 

assegurar o apoio necessário à criança e àqueles a cuja guarda está confiada, bem 

como outras formas de prevenção, e para identificação, elaboração de relatório, 

 
21 Portal oficial da OMS, estando igualmente disponível numa versão portuguesa. 
22 Na versão em língua inglesa. 
23 Portal oficial português. 
24 Texto disponível no portal oficial da UNICEF. 
25 Texto retirado do sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. Consultas efetuadas a 
27/05/2022. 

https://www.who.int/pt
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
https://www.unicef.pt/?altTemplate=StartView
https://www.unicef.pt/media/2766/unicef_convenc-a-o_dos_direitos_da_crianca.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/20-1990-222390
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/20-1990-222390
https://www.who.int/pt
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transmissão, investigação, tratamento e acompanhamento dos casos de maus-tratos 

infligidos à criança, acima descritos, compreendendo igualmente, se necessário, 

processos de intervenção judicial.» 

 

V. ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR  

 

▪ Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

 

Consultada a base de dados da atividade parlamentar (AP), verifica-se que, sobre 

matéria conexa com o objeto da presente iniciativa, estão pendentes as seguintes 

iniciativas:  

 

- Projeto de Lei n.º 92/XV/1.ª (BE) - Criação do crime de exposição de menor a violência 

doméstica (55.ª alteração ao Código Penal); 

 

- Projeto de Lei n.º 76/XV/1.ª (IL) - Consagração expressa do crime de exposição de 

menor a violência doméstica (56.ª alteração ao Código Penal); 

 

▪ Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Compulsada a mesma base de dados, constata-se que na passada legislatura foram 

apresentadas/apreciadas as seguintes iniciativas legislativas e petições, conexas com 

a matéria do Projeto de Lei em análise: 

 

- Projeto de Lei n.º 853/XIV/2.ª (IL) - Reconhece o estatuto de vítima aos menores que 

vivam em contexto de violência doméstica ou o testemunhem, rejeitado em votação 

autónoma na generalidade em 22-07-202126, com votos contra do PS, do PSD, do PCP, 

do PEV e do CH, votos a favor  do BE, do PAN, do IL e das Deputadas não inscritas 

Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira e a abstenção do CDS- PP. Tendo sido 

apresentado texto de substituição que incluía a presente iniciativa, em conjunto com a 

Proposta de Lei n.º 28/XIV/1.ª (GOV) e os Projetos de Lei n.ºs 361/XIV/1.ª (BE), 

630/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues [Ninsc]), 779/XIV/2.ª  (PAN) e 849/XIV/2.ª (CDS-PP) foi 

 
26 Uma vez que o proponente decidiu não retirar a sua iniciativa, faculdade que lhe assiste, nos 
termos do disposto no artigo 139.º, n.º 2, do RAR. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121492
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121470
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110851
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o mesmo aprovado por unanimidade na mesma data, dando origem à Lei 57/2021, 

publicada em 16-08-2022; 

 

- Projeto de Lei n.º 849/XIV/2.ª(CDS-PP) - Consagração do estatuto de vítima para as 

crianças que testemunhem a prática de violência doméstica ou que vivam em contexto 

de violência doméstica, retirada em 22-07-2022 em favor de texto de substituição da 

Proposta de Lei n.º 28/XIV/1.ª (GOV) e dos Projetos de Lei n.ºs 361/XIV/1.ª (BE), 

630/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues [Ninsc]), 779/XIV/2.ª  (PAN) e 853/XIV/2.ª (IL) tendo o 

mesmo sido aprovado por unanimidade na mesma data, dando origem à Lei 57/2021, 

publicada em 16-08-2022; 

 

- Projeto de Lei n.º 779/XIV/2.ª (PAN) - Reconhecimento do estatuto de vítima às 

crianças que testemunhem ou vivam em contexto de violência doméstica, alterando 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, e o 

Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, retirada em 

22-07-2022 em favor de texto de substituição da Proposta de Lei n.º 28/XIV/1.ª (GOV) 

e dos Projetos de Lei n.ºs 361/XIV/1.ª (BE), 630/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues [Ninsc]), 

849/XIV/2.ª  (CDS-PP) e 853/XIV/2.ª (IL) tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade 

na mesma data, dando origem à Lei 57/2021, publicada em 16-08-2022; 

 

- Projeto de Lei n.º 630 XIV/2.ª  (Cristina Rodrigues [Ninsc]) - Reforça a proteção das 

crianças e jovens que vivam em contexto de violência doméstica ou que o 

testemunhem,retirada em 22-07-2022 em favor de texto de substituição da Proposta de 

Lei n.º 28/XIV/1.ª (GOV) e dos Projetos de Lei n.ºs 361/XIV/1.ª (BE), 779/XIV/2.ª  (PAN), 

849/XIV/2.ª  (CDS-PP) e 853/XIV/2.ª (IL) tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade 

na mesma data, dando origem à Lei n.º 57/2021, publicada em 16-08-2022; 

 

Projeto de Lei n.º 364/XIV/2.ª (IL) - Consagração expressa do crime de exposição de 

menor a violência doméstica (50.ª alteração ao Código Penal), rejeitado em 07-05-2020, 

com os votos contra de PS, PSD, PCP e PEV, os votos a favor 

de BE, PAN, CH, IL, Joacine Katar Moreira (Ninsc) e a abstenção do CDS-PP. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23160
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110835
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23160
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110637
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23160
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45616
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23160
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44812
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- 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) rejeitado em votação 

autónoma na generalidade em 22-07-202127, com votos contra do PS, do PSD, do PCP, 

do PEV e do CH, votos a favor  do BE, do PAN, do IL e das Deputadas não inscritas 

Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira e a abstenção do CDS- PP. Tendo sido 

apresentado texto de substituição que incluía a presente iniciativa, em conjunto com a 

Proposta de Lei n.º 28/XIV/1.ª (GOV) e os Projetos de Lei n.ºs 361/XIV/1.ª (BE), 

630/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues [Ninsc]), 779/XIV/2.ª  (PAN) 849/XIV/2.ª (CDS-PP) e 

853/XIV/2.ª (IL), foi o mesmo aprovado por unanimidade na mesma data, dando origem 

à Lei 57/2021, publicada em 16-08-2022;  

 

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

pandemia, rejeitado em 02-06-2021, com os votos contra de PS, votos a favor de 

BE, PCP, CDS-PP, PAN, PEV, CH, Cristina Rodrigues (Ninsc), Joacine Katar Moreira 

(Ninsc) e a abstenção de PSD e  IL; 

 

- Projeto de Lei n.º 352/XIV/1.ª (PCP) - Reforça as medidas de proteção das vítimas de 

violência doméstica (6.ª alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro), aprovado por 

unanimidade em 27-07-2020, tendo dado origem à Lei n.º 54/2020, publicada em 26-

08-2020; 

 

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, rejeitado em 12-12-

2019, com os votos contra de PS, votos a favor de BE, PAN, IL e L e abstenção de 

PSD, PCP, CDS-PP, PEV, CH, Maria Da Graça Reis (PS), Sónia Fertuzinhos (PS) e 

Elza Pais (PS);  

 

- 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 

 
27 Uma vez que o proponente decidiu não retirar a sua iniciativa, faculdade que lhe assiste, nos 
termos do disposto no artigo 139.º, n.º 2, do RAR. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44807
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23160
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44803
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44795
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=22371
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44130
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43945
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jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e à protecção e à assistência das 

suas vítimas), rejeitado em 12-12-2019, com os votos contra de PS, PSD, CDS-PP, CH 

e IL, votos a favor de BE, PAN e L e abstenção de PCP e PEV; 

 

- 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 protecção e à 

assistência das suas vítimas e 47.ª alteração ao Código Penal), rejeitado em 12-12-

2019, com os votos contra de PS, votos a favor de BE, PAN, PEV, IL e L e abstenção 

de PSD, PCP, CDS-PP, CH, Maria Da Graça Reis (PS), Sónia Fertuzinhos (PS) e Elza 

Pais (PS); 

 

Petição n.º 111/XIV/1.ª - Aprovação do estatuto de vítima para crianças inseridas em 

contexto de violência doméstica, já concluída. 

 

 

VI. CONSULTAS E CONTRIBUTOS  

 

 

▪ Consultas facultativas e obrigatórias  

 

Em 01 de junho de 2022, a Comissão solicitou parecer escrito sobre esta iniciativa ao 

Conselho Superior do Ministério Publico, ao Conselho Superior da Magistratura, à 

Ordem dos Advogados, tendo sido também endereçado convite à Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), para apresentação de contributo sobre a 

iniciativa.  

 

VII. AVALIAÇÃO PRÉVIA DE IMPACTO  

 

▪ Avaliação sobre impacto de género  

O preenchimento, pelos proponentes, da ficha de avaliação prévia de impacto de género 

da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, 

devolve como resultado uma valoração neutra do impacto de género. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43944
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Peticoes.aspx
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338354e7a67314d7a59334e53316d4d6a646b4c5452694d6d4574596d56684f4330324d6a5a6b4f545979596a4a6d4f446b756347526d&fich=97853675-f27d-4b2a-bea8-626d962b2f89.pdf&Inline=true
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VIII. ENQUADRAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

 

LEAL, Ana Teresa – Crianças expostas à violência familiar : vítimas (in)diretas do crime 

de violência doméstica. Revista do Centro de Estudos Judiciários. ISSN 1645-829X. 

Lisboa. Nº 1 (1º sem. 2020), p. 147-172. Cota: RP-244 

Resumo: O texto visa uma reflexão sobre as situações em que as crianças integram 

agregados familiares pautados pela violência de um progenitor contra outro, por norma, 

dizem-nos os dados, tendo a mãe como vítima. A quase "invisibilidade" destas crianças 

nos processos de violência doméstica tem constituído um paradigma nos nossos 

tribunais que urge alterar. Nesta sequência, discorre-se sobre as crianças serem vítimas 

diretas do crime quando observam ou convivem com a violência e a classificação desta 

realidade como maus-tratos psíquicos. É também abordado o crime de violência 

doméstica em vários dos seus aspetos e a existência de concurso efetivo de crimes 

sempre que sujeitos passivos sejam um menor de idade e, simultaneamente, um dos 

progenitores. 

 

MONTEIRO, Maria de Almeida Vieira – A proteção das crianças vítimas de crime no 

processo penal português [ Em linha]. Lisboa : [s.n.], 2020. [Consult. 31 mai. 2022]. 

Tese de Mestrado em Direito Forense. Disponível em WWW:<URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134691&img=

21754&save=true>. 

Resumo: De acordo com a autora «a presente dissertação tem como objeto principal o 

estudo da proteção das crianças vítimas de crime, com especial enfoque no direito 

processual penal português, nos crimes de violência doméstica, maus tratos e abuso 

sexual de menores.» Partindo da especial vulnerabilidade deste tipo de vítimas e das 

suas necessidades específicas de proteção, a autora analisa de que «forma o nosso 

ordenamento jurídico realiza a necessidade internacionalmente reconhecida de evitar a 

chamada "vitimização secundária".» 

Basicamente, neste estudo a autora procura responder à pergunta: «estarão as crianças 

vítimas de crime efetivamente protegidas da vitimização secundária pelo nosso 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134691&img=21754&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134691&img=21754&save=true
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Direito?», focando-se «na resposta do nosso ordenamento jurídico às reconhecidas 

necessidades de proteção das crianças vítimas, através da análise dos tipos criminais, 

dos vários diplomas internacionais, europeus e nacionais relativos à proteção das 

crianças vítimas, por forma a averiguar a sua coerência, necessidade e, acima de tudo, 

suficiência, com destaque para algumas especificidades do regime e obstáculos que 

podem existir a uma efetiva proteção.» 

 

PORTUGAL. Centro de Estudos Judiciários – A tutela processual penal do menor 

«vítima» de violência doméstica [Em linha] : enquadramento jurídico, prática e 

gestão processual. Lisboa : CEJ, 2021. [Consult. 31 mai. 2022]. Disponível em WWW: 

<URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134694&img=

21733&save=true>. 

Resumo: A presente obra reúne os trabalhos temáticos realizados pelos auditores de 

justiça do 2.º ciclo destinados à magistratura do Ministério Público do 34.º Curso Normal 

de Formação, tendo por enfoque a posição processual do menor enquanto vítima do 

crime de violência doméstica. 

De acordo com a auditora Ana Raquel Gomes Leite «Pese embora os estudos 

conhecidos apontem para uma impressiva predominância da mulher como vítima deste 

crime, grande percentagem destas vítimas tem filhos menores que coabitam no 

agregado onde ocorrem os atos violentos que enformam o ilícito em apreço.» 

Todos os trabalhos partem da figura do menor enquanto alvo, por via direta e/ou indireta, 

do crime. Num primeiro momento analisam os principais instrumentos internacionais 

que versam sobre os direitos e medidas de proteção às crianças,  referem os 

instrumentos nacionais que regem esta matéria  e, subsequentemente, abordam os 

aspetos referentes à prática e gestão processual, onde analisam, entre outros, a 

atribuição do estatuto da vítima, a abertura de inquérito, a articulação com os tribunais 

de família e crianças, a delegação de competência, as declarações para memória futura, 

as medidas de coação, as penas acessórias e os institutos de consenso, isto é, as 

medidas de proteção e os direitos vigentes no nosso ordenamento jurídico e diplomas 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134694&img=21733&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134694&img=21733&save=true
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mais relevantes nesta matéria, nomeadamente aqueles que estabelecem uma definição 

de vítima e preveem mecanismos de tutela. 

 

 

PORTUGAL. Centro de Estudos Judiciários. Jurisdição da Família e das 

Crianças – Violência familiar e filioparental [Em linha]. Lisboa: CEJ, 2019. 

[Consult. 31 mai. 2022]. Disponível em:<URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=12816

7&img=13454&save=true>. 

Resumo: «A violência doméstica cada vez mais incendeia a comunicação social. Mas é 

de há muito, também, um fenómeno socialmente perturbador e culturalmente arreigado. 

A situação tem vindo a evoluir, há uma cada vez maior consciencialização das duas 

causas, dos seus efeitos e da sua abrangência. O Centro de Estudos Judiciários há 

dezenas de anos que desenvolve ações que têm a temática como objeto de reflexão. 

No caso do presente e-book a temática foca-se na violência familiar e filioparental e é 

mais um contributo para que juízes/as, magistrados/as do Ministério Público e toda a 

restante comunidade jurídica (e não só) possam continuar uma reflexão que nunca 

estará terminada.»  

 

PORTUGAL. Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade – Guia de 

intervenção integrada junto de crianças ou jovens vítimas de violência doméstica 

[Em linha]. Lisboa: Ministério da Educação e Ciência, 2020. [Consult. 31 mai. 2022]. 

Disponível na intranet da AR em:<URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132440&img=

18378&save=true>.  

Resumo: A violência contra as crianças ou jovens, designadamente a que é exercida 

em contexto familiar e que enquadra o crime de violência doméstica, encontra no 

panorama nacional atual uma inegável expressão que tem de ser combatida de forma 

integrada por todas as áreas e setores. O ambiente familiar pode, por vezes, representar 

um lugar violento, pelo que alguns comportamentos e ou atitudes que as crianças ou 

jovens manifestam em determinadas áreas ou setores podem indiciar o seu mau estar, 

designadamente na esfera da família. É fundamental conhecer as expressões da 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=128167&img=13454&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=128167&img=13454&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132440&img=18378&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132440&img=18378&save=true
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problemática, os procedimentos e os recursos que permitam zelar e promover o bem-

estar, a qualidade de vida e a segurança das crianças ou jovens vítimas de violência 

doméstica. 
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Anexo 

Quadro comparativo das alterações ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 400/82, de 23 de setembro e à Lei 112/2009, de 16 de setembro 

 

 

Código Penal e Lei 112/2009, de 16 de 

setembro 

PJL n.º 85/XV/1.ª (L) 

Código Penal 

 

 

 

 

Artigo 152.º 

Violência doméstica 

1 - Quem, de modo reiterado ou não, 

infligir maus tratos físicos ou psíquicos, 

incluindo castigos corporais, privações 

da liberdade, ofensas sexuais ou impedir 

o acesso ou fruição aos recursos 

económicos e patrimoniais próprios ou 

comuns:  

a) Ao cônjuge ou ex-cônjuge;  

b) A 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;  

c) A progenitor de descendente comum 

em 1.º grau; ou  

d) A pessoa particularmente indefesa, 

nomeadamente em razão da idade, 

deficiência, doença, gravidez ou 

Artigo 2.º 

Alteração ao Código Penal 

O artigo 152.º do Código Penal passa a 

ter a seguinte redação: 

 

Artigo 152.º  

(…) 

1 - Quem, de modo reiterado ou não, 

infligir maus tratos físicos ou psíquicos, 

incluindo castigos corporais, privações da 

liberdade, ofensas sexuais, ou a eles 

expuser, ou impedir o acesso ou fruição 

aos recursos económicos e patrimoniais 

próprios ou comuns: 

(…) 
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Código Penal e Lei 112/2009, de 16 de 

setembro 

PJL n.º 85/XV/1.ª (L) 

dependência económica, que com ele 

coabite;  

e) A menor que seja seu descendente ou 

de uma das pessoas referidas nas 

alíneas a), b) e c), ainda que com ele 

não coabite; é punido com pena de 

prisão de um a cinco anos, se pena mais 

grave lhe não couber por força de outra 

disposição legal.  

2 - No caso previsto no número anterior, 

se o agente:  

a) Praticar o facto contra menor, na 

presença de menor, no domicílio comum 

ou no domicílio da vítima; ou  

b) Difundir através da Internet ou de 

outros meios de difusão pública 

generalizada, dados pessoais, 

designadamente imagem ou som, 

relativos à intimidade da vida privada de 

uma das vítimas sem o seu 

consentimento; é punido com pena de 

prisão de dois a cinco anos.  

3 - Se dos factos previstos no n.º 1 

resultar:  

a) Ofensa à integridade física grave, o 

agente é punido com pena de prisão de 

dois a oito anos;  

b) A morte, o agente é punido com pena 

de prisão de três a dez anos.  

4 - Nos casos previstos nos números 

anteriores, incluindo aqueles em que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - No caso previsto no número anterior, 

se o agente: 

a) Praticar o facto na presença de 

menor, no domicílio comum ou no 

domicílio da vítima; ou 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Nos casos previstos nos números 

anteriores, incluindo aqueles em que 
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Código Penal e Lei 112/2009, de 16 de 

setembro 

PJL n.º 85/XV/1.ª (L) 

couber pena mais grave por força de 

outra disposição legal, podem ser 

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 seis meses a 

cinco anos, e de obrigação de frequência 

de programas específicos de prevenção 

da violência doméstica.  

 

5 - A pena acessória de proibição de 

contacto com a vítima deve incluir o 

afastamento da residência ou do local de 

trabalho desta e o seu cumprimento 

deve ser fiscalizado por meios técnicos 

de controlo à distância.  

6 - Quem for condenado por crime 

previsto no presente artigo pode, atenta 

a concreta gravidade do facto e a sua 

conexão com a função exercida pelo 

agente, ser inibido do exercício de 

responsabilidades parentais, da tutela ou 

do exercício de medidas relativas a 

maior acompanhado por um período de 

1 a 10 anos. 

 

 

 

 

 

 

couber pena mais grave por força de 

outra disposição legal, podem ser 

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 seis meses a cinco anos, 

e de obrigação de frequência de 

programas específicos de prevenção da 

violência doméstica e de educação 

parental. 
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Lei 112/2009, de 16 de setembro 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 2.º 

Definições 

Para efeitos de aplicação da presente 

lei, considera-se:  

a) «Vítima» a pessoa singular que sofreu 

um dano, nomeadamente um atentado à 

sua integridade física ou psíquica, um 

dano emocional ou moral, ou uma perda 

material, diretamente causada por ação 

ou omissão, no âmbito do crime de 

violência doméstica previsto no artigo 

152.º do Código Penal, incluindo as 

crianças ou os jovens até aos 18 anos 

que sofreram maus tratos relacionados 

com exposição a contextos de violência 

doméstica;  

b) «Vítima especialmente vulnerável» a 

vítima cuja especial fragilidade resulte, 

nomeadamente, da sua diminuta ou 

avançada idade, do seu estado de saúde 

ou do facto de o tipo, o grau e a duração 

da vitimização haver resultado em 

lesões com consequências graves no 

Artigo 3.º 

Alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de 

setembro 

A alínea a) do n.º 2 da Lei n.º 112/2009, 

de 16 de setembro, na sua redação atual, 

passa a ter a seguinte redação: 

 

 

Artigo 2.º 

(…) 

(…) 

 

a) «Vítima» a pessoa singular que sofreu 

um dano, nomeadamente um atentado à 

sua integridade física ou psíquica, um 

dano emocional ou moral, ou uma perda 

material, diretamente causada por ação 

ou omissão, no âmbito do crime de 

violência doméstica previsto no artigo 

152.º do Código Penal, incluindo as 

crianças ou os jovens até aos 18 anos 

que foram sujeitas a exposição a 

contextos de violência doméstica; 

 

(…) 
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seu equilíbrio psicológico ou nas 

condições da sua integração social;  

c) «Técnico de apoio à vítima» a pessoa 

devidamente habilitada que, no âmbito 

das suas funções, presta assistência 

directa às vítimas;  

d) 'Rede nacional de apoio às vítimas de 

violência doméstica' o conjunto dos 

organismos vocacionados para o apoio 

às vítimas, incluindo o organismo da 

Administração Pública responsável pela 

área da cidadania e da igualdade de 

género, o Instituto da Segurança Social, 

I. P. (ISS, I. P.), as casas de abrigo, as 

estruturas de atendimento, as respostas 

de acolhimento de emergência, as 

respostas específicas de organismos da 

Administração Pública e o serviço 

telefónico gratuito com cobertura 

nacional de informação a vítimas de 

violência doméstica;  

e) «Organizações de apoio à vítima» as 

organizações da sociedade civil, não 

governamentais (organizações não 

governamentais, organizações não 

governamentais de mulheres, 

instituições particulares de solidariedade 

social, fundações ou outras associações 

sem fins lucrativos), legalmente 

estabelecidas, cuja actividade se 

processa em cooperação com a acção 
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do Estado e demais organismos 

públicos;  

f) «Programa para autores de crimes no 

contexto da violência doméstica» a 

intervenção estruturada junto dos 

autores de crimes no contexto da 

violência doméstica, que promova a 

mudança do seu comportamento 

criminal, contribuindo para a prevenção 

da reincidência, proposta e executada 

pelos serviços de reinserção social, ou 

por outras entidades competentes em 

razão da matéria. 

 

 


