
Universidade de Lisboa 

Faculdade de Direito 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Medidas de Protecção das Vítimas e das Testemunhas no Fenómeno da 

Violência Doméstica 

 

  

 

Cátia Carriço 

 

 

 

Dissertação 

Mestrado Profissionalizante 

Ciências Jurídico-Forenses 

 

 

2013 

 



 

Universidade de Lisboa 

Faculdade de Direito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Medidas de Protecção das Vítimas e das Testemunhas no Fenómeno da 

Violência Doméstica 

 

  

 

 

Cátia Carriço 

 

 

 

Dissertação orientada pelo Prof. Dr. Augusto Silva Dias 

 

 

 

Mestrado Profissionalizante em Ciências Jurídico-Forenses 

 

2013 

 



3 
 

 

 Índice 

 

 

Introdução …………………………………………….…………………………………5 

 

I. A Violência Doméstica ……………………………………………………...6 

 

1. Caracterização da vítima no crime de violência doméstica ……………..10 

2. Vítimas directas …………………………………………………………15 

3. Vítimas indirectas ……………………………………………………….16 

 

II. A Protecção de Testemunhas e da Vítima na Violência Doméstica  

 

1. Âmbito de protecção de testemunhas ……………………………...........19 

2. Os diversos tipos de testemunhas existentes ……………………………21 

  3. Medidas de protecção
 
aplicadas às testemunhas no ordenamento jurídico  

    Português 

3.1 Constituição da República Portuguesa …………………..................23 

3.2. Código de processo penal ……………………………………........24 

3.3. A lei de protecção de testemunhas ………………………...............25 

3.3.1 Requisitos de aplicação das medidas de protecção  

de testemunhas.…………………………………………............25 

3.3.2. As medidas de protecção de testemunhas ……….............26 

4. Princípios Fundamentais da Protecção de Testemunhas 

4.1. Princípio da Imediação ……………….................................33 

4.2. Princípio do Contraditório ……………………....................34 

4.3. Princípio da Igualdade de Armas..........................................34 

4.4. Princípio da Voluntariedade …………………….................35 

4.5. Princípio da Vinculação ………………………...................35 

4.6. Princípio da Temporalidade …………………….................35 



4 
 

4.7. Princípio do Sigilo ………………………............................36 

5. A garantia dos direitos de defesa ………………………….......................36 

6. Medidas específicas de protecção da vítima de violência doméstica  

6.1. Âmbito geral …………………………………….................37 

6.2. As medidas de protecção existentes …………………….....38 

6.3. O projecto-piloto de protecção por teleassistência e a 

vigilância electrónica de agressores ……………………………………39 

7. Actuação do agressor ……………………………………….....................44 

8. A convivência do agressor com as vítimas, testemunhas e menores 

8.1. Vítimas …………………………………………….............47 

8.2. Testemunhas ……………………………………….............47 

8.3. Menores ………………………………………....................47 

 

Conclusões …………………………………………………………………..................51 

Bibliografia ………………………………………….....................................................53 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Introdução 

 

A violência doméstica continua a fulminar na sociedade actual e configura uma 

grave violação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais sendo um 

verdadeiro obstáculo à concretização dos objectivos de igualdade e desenvolvimento. 

Como é do conhecimento geral a maioria das vítimas continua a estar radicada no 

sexo feminino, apesar da crescente ocorrência de violência exercida contra homens. 

Tenderemos com a nossa exposição compreender as razões para a ocorrência desta 

violência maioritariamente sobre as mulheres. 

Atinente a esta violência, além das vítimas, também as testemunhas devem ser 

sujeitas a determinadas medidas de protecção de forma a salvaguardar a sua dignidade, 

sendo que no ordenamento jurídico processual português vigora a Lei n.º 93/99, de 14 

de Julho, alterada pela Lei n.º 29/2008, de 4 de Julho e pela Lei nº 42/2010, de 3 de 

Setembro, onde se estabelecem medidas de protecção de testemunhas em processo 

penal, sendo este diploma posteriormente regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 190/2003, 

de 22 de Agosto, onde essencialmente se desenvolve e concretiza a aplicação dessas 

medidas de acordo com a Recomendação nº R (97) 13 do Conselho da Europa. 

As vítimas de violência doméstica – pessoas que sofrem danos, nomeadamente, 

atentados à sua integridade física ou mental – devem ser da mesma forma protegidas 

pelo Estado de forma a repelir os danos emergentes das agressões a que foram sujeitas, 

e desta forma, a Lei n.º 112/2009 estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da 

violência doméstica, à protecção e à assistência das suas vítimas.  

Analisar o regime da vigilância electrónica de agressores torna-se primordial, 

devido à sua crescente utilização e ao carácter relevante na execução da fiscalização da 

proibição de contacto entre o agressor e vítima de violência doméstica. 

Propomo-nos desta forma a analisar o fenómeno concreto da violência doméstica, 

seguidamente dissecar sobre o regime da protecção de testemunhas e das vítimas, por 

fim, aplicar este regime aos casos de violência doméstica. 

 

“A violência contra as mulheres é talvez a mais vergonhosa violação  

dos direitos humanos. Não conhece fronteiras geográficas, culturais ou  

de riqueza. Enquanto se mantiver, não poderemos afirmar  

que fizemos verdadeiros progressos em direcção à igualdade, 

 ao desenvolvimento e à paz”. 

Kofi Annan 
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I. A Violência Doméstica 

 

A violência doméstica, flagelo crescente na sociedade actual
1
, encontra-se 

“enraizada nas relações desiguais de poder entre as pessoas e constitui uma grave 

violação de direitos humanos, cuja natureza pode privar as vítimas do gozo das suas 

liberdades fundamentais”
2
.  

Compreende-se como um fenómeno caracterizado pela especial vulnerabilidade das 

vítimas devido à idade, ao sexo, à dependência económica ou afectiva em relação aos 

agressores. 

A violência doméstica carece de uma definição universal. Cada sociedade tem a sua 

própria definição, correspondendo a critérios que variam de cultura para cultura. Porém, 

em todas as flutuações conceptuais sobre o conceito de violência doméstica são 

identificadas três formas básicas e mais frequentes – a violência sobre as crianças, os 

idosos e as mulheres
3
. 

A família é apontada como o local onde existe “maior violência, mais do que em 

qualquer outro meio social”
4
 e torna-se um “lugar paradoxal, um espaço privilegiado de 

afectividade e de violência, como quadro securizante mas, ao mesmo tempo, como um 

dos mais perigosos”, visto que se trata de uma “violência secreta e silenciada, que 

escapa ao controle público e acerca da qual não se tem o costume de falar”
5
 

Numa tentativa de definir o conceito de violência doméstica, tendemos a 

caracterizar o fenómeno como uma “conduta ou omissão que inflija reiteradamente 

sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos ou económicos, de modo directo ou indirecto 

(por meio de ameaças, enganos, coacção ou outro meio) a qualquer pessoa que habite no 

                                                                 
1
 “A violência doméstica não é um fenómeno novo, só recentemente se começou a falar dele, facto a que 

não é seguramente alheia a crescente importância do papel social das mulheres, as alterações que foram 

operando no seio da família, e os movimentos feministas dos anos 60/70 que trouxeram para a arena 

pública as desigualdades em função do género” conforme nos elucida PAIS, Elza, A Violência doméstica 

– perfil da prevenção e da intervenção em Portugal, na Revista do Instituto Superior da Polícia Judiciária 

e Ciências Criminais, Polícia e Justiça, III Série, N.º Especial Temático, Coimbra Editora, 2004, pág. 189.  
2
 PAIS, Elza, Violência, em Boletim da Ordem dos Advogados, Abril, 2009, pág. 16. 

3
 “Os mais atingidos por esta violência têm sido as crianças, as mulheres e os idosos, dadas as situações 

de grande fragilidade e vulnerabilidade social em que se têm encontrado” conforme PAIS, Elza, em 

Homicídio conjugal em Portugal: Rupturas violentas da conjugalidade, Hugin, Lisboa, 1998, pág. 70. 
4
 PAIS, Elza, op. cit., pág. 22. 

5
 Ibidem, pág. 24. 
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mesmo agregado familiar ou que não habitando seja cônjuge ou companheiro, ex-

cônjuge ou ex-companheiro, ascendente ou descendente”
6
. 

Desta forma, o termo «doméstico», no âmbito da violência doméstica, não se 

confina apenas aos limites das paredes do lar, abrangendo a natureza das relações que 

envolvem determinadas pessoas
7
. Este conceito, sendo polissémico, assume hoje um 

significado maior que a violência na família, seja violência no espaço doméstico ou 

violência na vida doméstica. Enquadrar a violência doméstica, na realidade 

sociocultural actual, implica ainda considerar factos que podem integrar a prática de 

tipos legais de crime – em concurso efectivo ou aparente – como a ofensa à integridade 

física, ameaça, sequestro, coacção, injúria, difamação, devassa da vida privada, violação 

de correspondência, gravações e fotografias ilícitas, dano, coacção sexual, violação, 

abuso sexual de menores, homicídio na forma tentada ou consumada
8
. 

Na doutrina e na jurisprudência verificamos a existência de uma querela acerca do 

bem jurídico tutelado na criminalização da violência doméstica. Opiniões entendem que 

será a “saúde”, ou mais especificamente a “integridade psíquica da vítima”
9
 e para 

outros “a integridade pessoal, numa dimensão mais lata que coenvolve o direito 

fundamental do livre desenvolvimento da Personalidade.”
10

 

O facto é que o bem jurídico protegido na criminalização da violência doméstica é 

sempre uma emanação directa do princípio da dignidade da pessoa humana
11

 e como 

                                                                 
6
 Conforme Comissão de Peritos para o Acompanhamento da Execução do I Plano contra a Violência 

Doméstica, Ano de 2000. 
7
 Como, por exemplo, a violência no namoro. 

8
 Conforme FERNANDES, Plácido Conde, em Violência doméstica – Novo quadro penal e processual 

penal, desenvolvimento da comunicação apresentada em Jornadas sobre a Revisão do Código Penal, CEJ, 

27 e 28 de Setembro de 2007, Lisboa. 
9
 Como Taipa de Carvalho, no Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo I, Coimbra Editora, 

pág. 132; e Augusto Silva Dias, Materiais para o Estudo da Parte Especial do Direito Penal, Crimes 

contra a Vida e a Integridade Física, 2.ª edição, AAFDL, 2007, pág. 110; e também de Maria Manuela 

Valadão e Silveira, Sobre o Crime de Maus-tratos Conjugais, Revista de Direito Penal, vol. I, n.º 2, UAL, 

2002, págs. 32-33. 
10

 Conforme André Lamas Leite, Violência Relacional Íntima (comunicação nas Jornadas de Direito 

Penal, nos dias 7 e 8 de Maio de 2010, em Ponta Delgada), e presente na Revista Julgar, n.º 12 (especial), 

Setembro - Dezembro, pág. 25 e ss. 
11

 Com a criminalização da violência doméstica visa proteger-se “muito mais do que a soma dos diversos 

ilícitos típicos que o podem preencher, como ofensas à integridade física, injúrias ou ameaças. Está em 

causa a dignidade humana da vítima, a sua saúde física e psíquica, a sua liberdade de determinação, que 

são brutalmente ofendidas, não apenas através de ofensas, ameaças ou injúrias, mas essencialmente 

através de um clima de medo, angústia, intranquilidade, insegurança, infelicidade, fragilidade, 

humilhação, tudo provocado pelo agente, que torna num inferno a vida daquele concreto ser humano”, 

conforme Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, 07/12/2010, proc. 224/05.4GCTVD.L1-5, assim 

como “não são os simples actos plúrimos ou reiterados que caracterizam o crime (...) o que importa é que 

os factos, isolados ou reiterados, apreciados à luz da intimidade do lar e da repercussão que eles possam 

ter na possibilidade de vida em comum, coloquem a pessoa ofendida numa situação que se deva 

considerar de vítima, mais ou menos permanente, de um tratamento incompatível com a sua dignidade e 
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nos elucida Taipa de Carvalho, “a tutela funda-se no princípio da igual dignidade da 

pessoa humana, proclamado no artigo 1.º da Constituição da República”. 

Estes dispositivos constitucionais devem ser encarados não somente numa 

perspectiva negativa abstencionista erga omnes, mas outrossim, de índole positiva 

prestacionista face ao Estado”
12

. 

Existe uma multiplicidade de possíveis sujeitos passivos do crime, filiados numa 

relação, presente ou pretérita, de conjugalidade ou união de facto, mesmo sem 

coabitação, ou numa relação de mera coabitação latu sensu, com pessoa particularmente 

indefesa
13

. 

Neste tipo de criminalidade, “as declarações das vítimas merecem uma ponderada 

valorização, uma vez que maus-tratos físicos ou psíquicos infligidos ocorrem 

normalmente dentro do domicílio conjugal, sem testemunhas, a coberto da sensação de 

impunidade dada pelo espaço fechado
14

 e, por isso, preservado da observação alheia, 

acrescendo a tudo isso o generalizado pudor que terceiros têm em se imiscuir na vida 

privada dum casal”
15

. 

No Ordenamento Jurídico Português vigora, desde o ano de 2011 e até ao presente 

ano de 2013, o IV Plano Nacional contra a Violência Doméstica, aprovado pelo XVIII 

Governo Constitucional, sendo este um instrumento de políticas públicas no combate à 

violência doméstica e de género.  

Este plano visa consolidar o sistema de protecção das vítimas e o combate à 

violência doméstica, assim como promover a adopção de medidas estratégicas em 

relação à prevenção, às situações de risco, à qualificação de profissionais e à 

intervenção em rede, numa lógica de proximidade que procura envolver, cada vez mais, 

os municípios, os parceiros sociais e as organizações da sociedade civil
16

. 

Assenta nos principais pontos: «visa reforçar a adopção de uma perspectiva 

integrada e holística na compreensão do fenómeno, que essencialmente decorre da 

                                                                                                                                                                                            
liberdade, dentro do ambiente conjugal”, Ac. Tribunal da Relação do Porto, proc. 901/11.0PAPVZ.P1, 

19/09/2012, disponíveis em www.dgsi.pt. 
12

 LEITE, ANDRÉ LAMAS, A Violência Relacional íntima, reflexões cruzadas entre o direito penal e a 

Criminologia, Revista Julgar, nº 12 (especial) Setembro – Dezembro, 2010, pág. 50. 
13

 Ibidem. 
14

 “Vinte e cinco por cento da criminalidade registada ocorre no seio da família, percentagem que tenderia 

a aumentar se toda a violência que aí ocorre fosse denunciada. Contudo, trata-se de uma violência secreta 

e silenciada, que escapa ao controlo público e acerca da qual não se tem o costume de falar”, conforme 

nos elucida PAIS, Elza, em Homicídio conjugal em Portugal: Rupturas violentas da conjugalidade, 

Hugin, Lisboa, 1998, pág. 71. 
15

 Conforme Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 06/06/2001, Proc. n.º 0034263, disponível em 

www.dgsi.pt. 
16

 Conforme Sumário Executivo do IV Plano Nacional Contra a Violência Doméstica. 
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assimetria estrutural de poderes entre homens e mulheres»; bem como «prevenir o crime 

de violência doméstica junto do público em geral e de públicos estratégicos, 

disseminando uma cultura de não-violência e de cidadania, através da assunção de 

novas masculinidades e novas feminilidades promotoras da igualdade de género nos 

processos de socialização», visa «reforçar a aplicação de medidas de protecção e de 

coacção urgentes»; «intervir junto da pessoa agressora de forma a prevenir a 

revitimação»; «elaborar a cartografia de diagnóstico de risco»; «divulgar e disseminar 

as boas práticas realizadas a nível local e regional, privilegiando lógicas de intervenção 

de proximidade»; «aprofundar o conhecimento e monitorizar o fenómeno com vista a 

apoiar a intervenção e a decisão política»
17

. 

A violência exercida contra as mulheres no âmbito doméstico deve ser encarada 

como um verdadeiro problema, afectando todos os grupos sociais, culturas e idades. 

Esta é considerada a maior causa de morte e invalidez entre as mulheres dos dezasseis 

aos quarenta e quatro anos de idade, ultrapassando as vítimas de cancro, os acidentes de 

viação e até as vítimas de guerra
18

. 

Em Maio de 2013, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (APMJ) deu por 

findo o Projecto Lexis, que decorreu de 2010 a 2013, na Região Norte, e teve como 

objectivo fundamental a divulgação de boas práticas judiciais no âmbito da violência 

doméstica, através de acções de sensibilização e divulgação sobre as principais 

implicações das alterações legislativas do tema
19

.  

Neste âmbito, configura-se ainda pertinente fazer uma breve referência sobre o 

regime do crime da violência doméstica, actualmente a vigorar no art. 152.º do Código 

Penal Português, como crime público
20

.  

                                                                 
17

 Ibidem. 
18

 Conforme Recomendação n.º 1582/2002, da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. 

Consultado em http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta02/EREC1582.htm  
19

 Conforme noticiado no Boletim da Ordem dos Advogados, Abril/Maio, n.º 101/102, 2013, pág. 12. 
20

 Com a reforma penal de 2007, o crime surge tipificado no art. 152.º do Código Penal tomando a 

denominação de “Violência doméstica”, abandonado a anterior denominação de “crime de maus-tratos e 

infracção de regras de segurança”. A evolução legislativa dos tipos de crime de maus-tratos e de violência 

doméstica é uma das mais complexas que se verificaram no Código Penal. Em 1982, foi o criado o crime 

de maus-tratos, enquanto crime público. Em 1995, foi transformado em crime semi-público. Em 1998, 

tornou-se procedimento independentemente de queixa, embora deixando à vítima a última palavra quanto 

ao prosseguimento do processo. Em 2000, o crime voltou a ser público e aproveitou-se para alargar o 

âmbito de tutela. Em 2007, a violência doméstica foi separada por três artigos distintos: art. 152.º do 

Código Penal – violência doméstica; art. 152.º-A do Código Penal – maus-tratos sobre menores ou sobre 

pessoas particularmente indefesas; art. 152.º-B do CP – violação das regras de segurança, de acordo com 

a exposição de MENDES, Paulo de Sousa, Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

in Boletim da Ordem os Advogados, n.º 96, Novembro de 2012, pág. 11. 
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Desta forma, qualquer pessoa que tenha conhecimento da prática deste crime pode
21

 

denunciá-lo, sendo a denúncia obrigatória para entidades policiais e funcionários
22

. 

Bastará a notícia da prática do crime para que o Ministério Público desencadeie o 

procedimento criminal, independentemente da vontade da vítima e não se verificando a 

possibilidade de desistência do procedimento criminal por parte da mesma
23

. 

Esta alteração teve uma enorme importância na nossa sociedade por consagrar uma 

conquista na luta contra a violência exercida na conjugalidade ou relações de intimidade 

presentes e passadas
24

. 

 

1. Caracterização da Vítima no Crime de Violência Doméstica 

 

Sobre as vítimas é exercido um controlo e domínio que as impossibilita de se 

defenderem. As vítimas deste género de violência “não correspondem ao perfil comum 

das vítimas de qualquer outro ilícito criminal ou civil, antes são pessoas que apresentam 

um conjunto de características específicas, próprias quer da natureza do crime e da 

forma como é praticado, que lhes provocam um muito acentuado, prolongado e 

constante constrangimento psíquico, que lhes causa uma forte quebra de auto-estima e 

afecta de forma decisiva a autonomia da sua vontade individual”
25

. 

Estas manifestam uma “incapacidade para se determinar livremente” 

consubstanciando “situações de grande fragilidade emocional”, em que a vítima “não 

manifesta a sua oposição à ofensa que lhe é infligida, uma vez que esta é sentida como 

uma agressão à sua vida e à sua integridade pessoal” sendo o seu comportamento 

orientado “para a sua preservação”, onde a “ausência de resistência”, a “submissão” e a 

“aparente aceitação de uma ofensa” representam estratégias de protecção da vítima, 

                                                                 
21

 Contribuindo, desta forma, para “a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, que só poderá 

ser alcançada se todos os indivíduos, homens e mulheres, se envolverem na sua promoção e na defesa de 

direitos que dizem respeito a todos e cada um de nós”, conforme nos elucida BRASIL, Elisabete, Jurista e 

Directora Executiva para a Violência de Género, UMAR, in Boletim da Ordem os Advogados, n.º 96, 

Novembro de 2012, pág. 10. 
22

 Art. 386.º do Código Penal. 
23

 BRASIL, Elisabete, Jurista e Directora Executiva para a Violência de Género, UMAR, in Boletim da 

Ordem os Advogados, n.º 96, Novembro de 2012, pág. 10. 
24

 Ibidem. 
25

 Conforme referido pela Associação Portuguesa de Mulheres Juristas em Parecer, datado de 04 de Maio 

de 2009, emitido à Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, 

sobre a Proposta de Lei n.º 248/X, relativa à “Violência Doméstica”, pág. 4. 



11 
 

como forma de “sobreviver a uma situação cujo controle não detém e pela qual 

manifesta um sentimento de total impotência”
26

. 

Tem sido demonstrado que a violência doméstica é um fenómeno transversal, não é 

restrita a determinados tipos de famílias ou classes sociais
27

 mas propala-se a todas as 

camadas existentes na sociedade.  

É um crime cometido “essencialmente contra as mulheres, no espaço das relações de 

conjugalidade e intimidade que têm por base estereótipos e discriminações de género, 

reflexo de uma sociedade patriarcal e machista que continua a perpetuar um modelo 

educacional, cultural e relacional de dominação masculina”
28

. 

Estudos femininistas actuais
29

 não atribuem uma explicação para o fenómeno a 

características pessoais de cada um dos géneros, antes entendem que a mulher ocupa 

uma posição “subordinada” e tal determina que seja o “objecto sobre a qual se dirige a 

agressividade e os maus-tratos”, sendo que tal posição subordinada existe pela “falta de 

recursos económicos”, baseando ainda as suas observações numa “ideologia que 

enfatiza a superioridade masculina”, gerando no homem influências de superioridade e 

expectativas de obediência e quando tais expectações se frustram prolificam em 

“situações explosivas da violência”. 

Ao confrontar os dois géneros leva-nos a “tomar os homens como norma e as 

mulheres como desvio, associando a imagem do criminoso ao homem e de vítima à 

mulher” 

Dados nacionais e internacionais determinam que as mulheres e as crianças são as 

principais vítimas e em muito contribuiu o paradigma social de historicamente o homem 

ter permissão legal para infligir as medidas de correcção necessárias à sua esposa
30

. 

Desde sempre a violência física e sexual exercida pelos maridos sobre as mulheres 

foi expressa ou implicitamente considerada justificada. Ao homem era reconhecido o 

direito sobre a mulher e sobre os filhos, no denominado “poder de correcção 

doméstica”
31

 enquanto que sobre as mulheres era legalmente aceite a violência como 

                                                                 
26

 Ibidem. 
27

 De acordo com os estudos de GUTIÉRREZ, HAIMOVICH, FALCÓN, conforme nos elucida Larrauri, 

Elena, Mujeres y sistema penal, Violencia doméstica, em Editorial B de F, Montevideo, Buenos Aires, 

2008, pág. 4. 
28

 Como nos explica BRASIL, Elisabete, Directora Executiva para a Violência do Género na União de 

Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), in Boletim da Ordem dos Advogados, n.º 76, Março de 2011, 

pág. 22-23. 
29

 Ibidem. 
30

 Conforme nos elucida ALBANO, Manuel, Vice-Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade 

de Género, in Boletim da Ordem dos Advogados, n.º 76, Março de 2011, pág. 23. 
31

 BELEZA, Teresa Pizarro, Violência doméstica, in Revista do CEJ, VIII, pág. 286. 
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parte do poder marital, e era estatuído a quase impunidade do homicídio da mulher em 

flagrante adultério, a legitimidade da violação da correspondência daquela por este ou a 

circunstância de o crime de violação pressupor legalmente a inexistência de casamento 

(ou seja, o marido que violasse a mulher não cometia, até ao Código Penal de 1982 

entrar em vigor, qualquer crime)
32

.  

Regimes inaceitáveis
33

 mas que acarretam determinados entendimentos até aos dias 

de hoje. 

Revela-se pertinente na apreciação da vítima do crime de violência doméstica 

analisarmos qual dos géneros pratica mais actos de violência e as razões que os levam a 

agir dessa forma.  

Ao analisarmos estudos realizados deve ficar ciente que “a mulher delinquia em 

menor proporção do que o homem”, de facto, um aspecto diferencial entre homens e 

mulheres, reside na responsabilidade que recai sobre a mulher do “cuidado da casa, do 

marido, dos filhos, e por muitas vezes de familiares desamparados”, tarefas que 

“dificultam efectivamente as suas acções, a sua capacidade de actuação e as 

oportunidades para realizar delitos”
34

 . 

 Estudos estatísticos apresentam esta realidade a afligir um quarto da população 

feminina, matando, em média, 40 mulheres todos os anos, só em Portugal.  

De acordo com os estudos realizados no início do séc. XXI, em 2001, cerca de 83% 

das vítimas que pediram ajuda eram mulheres. A violência doméstica em Portugal 

representou ainda, na mesma data, 11% do total dos homicídios, 3,3% do total da 

criminalidade e 23% do total das ofensas à integridade física.  

Estatísticas mais recentes, no ano de 2005, revelam-nos que a idade das vítimas 

mulheres se situa, maioritariamente, entre os 26 e os 45 anos. Deste universo uma parte 

                                                                 
32

 Ibidem. 
33

 “Como curiosidade aponte-se que, por exemplo, só em 1910 o crime de adultério passou a ter o mesmo 

tratamento quando cometido por homens ou por mulheres; só em 1931, pelo Decreto com força de lei n.º 

19 694, de 5 de Maio, se reconheceu expressamente o direito de voto às mulheres diplomadas com cursos 

superiores ou secundários (aos homens apenas se exigia que soubessem ler e escrever); por Lei de 

29/7/1959, a mulher portuguesa que casasse com um estrangeiro passou a poder conservar a sua 

nacionalidade, se assim o desejar; só com o Dec.-Lei n.º 251/74, de 12 de Junho, se abriu às mulheres o 

acesso a todos os cargos da carreira administrativa local; só em 1974, com o Dec.-Lei n.º 308/74, de 6 de 

Julho, se abriu à mulher o acesso à carreira diplomática; a carreira da magistratura (que ao tempo era 

una), só através do Dec.-Lei n.º 492/74, de 27 Setembro; só com o Dec.-Lei n.º 474/76, de 16 de Junho, 

foi abolido o direito do marido de abrir a correspondência da mulher. Em 25 de Abril de 1976, com a 

entrada em vigor da Constituição democrática, estabelece-se a igualdade entre homens e mulheres em 

todos os domínios.”, conforme nos elucida NEVES, José Francisco Moreira das, em “Violência 

Doméstica - um problema sem fronteiras”, Notas relativas à intervenção no workshop sobre o tema, 

ocorrido em Ponta Delgada, no dias 30 e 31 de Outubro e 2 de Novembro de 2000, Verbo Jurídico. 
34

 Ibidem. 
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significativa das vítimas tem como habilitações literárias o primeiro ciclo (7,3%), a que 

se segue o secundário (6,8%) em igualdade de percentagem com o ensino superior 

(6,8%), preferindo a maioria não informar as suas habilitações literárias (61,8%)
35

. 

 

Constatamos que as vítimas afectadas por este fenómeno ubíquo e comum
36

 são 

maioritariamente mulheres, assim como as crianças, idosos e doentes. Em muitos casos, 

devido às suas características de vulnerabilidade e onde se encontramos uma maior 

distribuição desigual de poder
37

. 

A Sociologia e Criminologia Anglo-Americana têm suscitado questões sobre a 

simetria ou assimetria da violência doméstica na sua vertente conjugal, isto é, saber se 

os homens e as mulheres são igualmente agressores e vítimas.  

Em 2004, um estudo no British Journal of Criminology sob o título “Women’s 

Violence to Men in Intimate Relationships” concluiu que a violência entre casais é 

principalmente um problema assimétrico de violência dos homens sobre as mulheres e a 

violência exercida por parte de mulheres não é igual à exercida pelos homens em termos 

de frequência, severidade, consequências e no sentido de bem-estar da vítima
38

. 

Desde sempre a mulher foi encarada na sociedade como tendo uma posição social 

mais comedida, devido à “distinta educação e controlo” exercidos sobre as mesmas, 

tanto no âmbito doméstico, como socialmente. Esse controlo recai sobretudo sobre as 

mulheres mais jovens, e ocorre como “um factor que limita a sua movimentação”. As 

jovens são muito mais controladas do que os jovens visto que, no seu quotidiano, “a 

mulher jovem tem uma hora de entrada em casa distinta do homem jovem”, assim como 

“tem que dar mais explicações de com quem vai e onde vai”, além de que, a sexualidade 

da mulher justifica, aos olhos dos pais, um controlo mais acentuado
39

. 

Encontra-se inteiramente enraizado na nossa sociedade e é estatisticamente 

maioritário que o género da vítima é feminino e autor do crime é masculino, sendo que 

“apenas nas relações homossexuais inexiste esta diferenciação”, constando-se desta 

forma, e já referido anteriormente, de que o “facto motivador do fenómeno da violência 

                                                                 
35

 PERQUILHAS, Maria, conforme divulgado no Seminário sobre Violência Doméstica, em Maio de 

2011, no Salão Nobre da Ordem dos Advogados. 
36

 Nash, 1989:155. 
37

 BELEZA, Teresa Pizarro, Violência Doméstica, in REVISTA DO CEJ, VIII, pág. 281-291. 
38

 Conforme os autores RUSSEL P. DOBASH e REBECCA E. DOBASH, no British Journal of 

Criminology, “Women´s Violence to Men in Intimate Relationship”, resumo no site 

http://bjc.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/44/3/324. 
39

 LARRAURI, Elena, op. cit., pág. 3-4. 

http://bjc.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/44/3/324
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doméstica reside na assimetria e desigualdade do poder, ou seja, na discriminação 

social”
40

. 

Não é sem sentido que a mulher pratica menos crimes do que o homem. Existe uma 

diferença natural entre os dois géneros. E perante esta diferença entre os sexos 

construiu-se um ideal de mulher, que em Espanha, entre o séc. XIX e o séc. XX, se 

concretizava na Perfecta Casada
41 

determinando que a mulher devia ser uma mãe e uma 

esposa perfeita, que ao dedicar-se ao âmbito familiar e doméstico, assumiu 

determinados valores como a “suavidade, paciência, doçura e compreensão”. Tais ideais 

acabam por afirmar que a mulher é provida de “dotes naturais”, algo natural e 

biologicamente determinado.  

Porém, apesar de as vítimas serem maioritariamente mulheres, não são as únicas 

vítimas desde tipo de violência que se caracteriza por universal e transversal. Cada vez 

mais denota-se um crescimento da violência doméstica exercida sobre o género 

masculino.  

Actualmente, há quem tende a caracterizar a violência doméstica como um crime 

sem sexo, visto que, “as mulheres deixaram há muito tempo de ser as únicas vítimas (...) 

elas também agridem os companheiros e, muitas vezes, usam – e abusam – de violência 

camuflada. A constante desvalorização do outro, os ciúmes e a pressão psicológica são 

retratos do dia-a-dia de muitos homens”
42

, sendo que as mulheres agridem "com o que 

têm à mão, e o que têm à mão normalmente não é leve". Ao que se alia muitas vezes 

"alguma ou muita maldade"
43

. 

As mulheres tendem a utilizar sobre os homens uma violência com um carácter mais 

perverso
44

 diferentemente dos homens que tendem a manipular as mulheres, a destruir-

lhes a auto-estima e utilizar a força bruta. 

                                                                 
40

 Entendimento partilhado por Elisabete Brasil. 
41

 LARRAURI, Elena, op. cit. pág. 14. 
42

 Ler mais em http://expresso.sapo.pt/homens-pais-e-vitimas-de-violencia 

domestica=f770120#ixzz2VR37HciM. 
43

 Conforme nos elucida Adelina Barros de Oliveira, juíza do Tribunal da Relação de Lisboa, em 

http://expresso.sapo.pt/homens-pais-e-vitimas-de-violencia domestica=f770120#ixzz2VR37HciM. 
44

 COTRIM, Daniel, Assessor Técnico da Direcção da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

(APAV) elucida-nos essa perversidade com uma caso verídico em que “um individuo comprou um 

conjunto de copos de cristal da Boémia, que adorava. A mulher não suportava os copos e um dia 

ameaçou-o: «Ainda vais dormir com os teus copinhos», e dormiu mesmo. Ela deu-se ao trabalho de os 

partir em pedaços pequenos e colocá-los por baixo do lençol. Quando o senhor se deitou, ficou com os 

cristais cravados nas costas”. Refere ainda o facto de as mulheres serem donas do lar, pensam nas 

compras, nas refeições, e isso faz com a ameaça de envenenamento seja recorrente, in Boletim da Ordem 

dos Advogados, n.º 76, Março de 2011, pág. 23. 

http://expresso.sapo.pt/homens-pais-e-vitimas-de-violencia-domestica=f770120#ixzz2VR37HciM
http://expresso.sapo.pt/homens-pais-e-vitimas-de-violencia-domestica=f770120#ixzz2VR37HciM
http://expresso.sapo.pt/homens-pais-e-vitimas-de-violencia-domestica=f770120#ixzz2VR37HciM
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O facto é que tanto os homens como as mulheres permanecem em relações abusivas 

e prevaricando a violência sobre o outro. A situação nem sempre é controlada pela 

vítima. Ninguém permanece numa relação abusiva porque quer e muito menos porque 

gosta. A violência conduz a becos sem saída, nos quais a vítima foi colocada na situação 

de não conseguir ver alternativa e destrói, aniquila, coloca-os no patamar da 

sobrevivência e não da vivência
45

. 

Apesar de actualmente o aumento de queixas apresentadas ser significativo, 

reflectindo “uma maior censura social relativamente a este comportamento, mas 

também maior confiança por parte das vítimas nas respostas existentes e bem assim, na 

consciencialização dos seus direitos e intolerável violação da condição de pessoa, de 

sujeito de direitos” calcula-se, que as queixas fiquem muito aquém do realmente 

existente
46

, principalmente por as vítimas pertencentes a certos extractos sociais mais 

elevados ou com uma formação superior “sentirem vergonha, recearem o cepticismo ou 

a incredulidade e por isso ocultam a situação de maus tratos”.  

A não apresentação de queixa pode ainda ser encarada como uma não aceitação da 

realidade, a negação dos maus-tratos a que são submetidas reiteradamente. 

 

 

2. Vítimas Directas 

 

Debruçar-nos-emos agora sobre a vitimação em concreto. As vítimas directas 

são pessoas lesionadas directamente pela violência exercida pelo agressor. As 

consequências pessoais da violência doméstica podem ser físicas, como por exemplo, 

traumatismos, dores crónicas, cansaço crónico, lesões do foro ginecológico, suicídio e 

homicídio; como ainda pode ocorrer a verificação de consequências psicológicas em 

que se verifica uma baixa de auto-estima, vergonha, culpa, ansiedade, angústia, raiva, 

fobias, ataques de pânico, depressão, disfunções sexuais, confusão mental, dificuldades 

de concentração, perturbações no sono ou alimentares e pensamentos suicidas. 

                                                                 
45

 BRASIL, Elisabete, in Boletim da Ordem dos Advogados, n.º 76, Março de 2011, pág. 23. 
46

 As vítimas tendem a não revelar a violência a que são sujeitas com receio ameaças e perigo de morte 

que pode acarretar para elas próprias e para os filhos menores. Veja-se o caso presente no Ac. do Tribunal 

da Relação de Lisboa, proc. 790/09.5GDALM.L1-3, de 17-04-2013, em que a vítima, reiteradamente é 

sujeita a violência e obrigada a ter relações sexuais com o agressor, não apresentava queixa às autoridades 

“por vergonha a S... não recorreu a tratamento médico e também nunca fez qualquer queixa-crime, porque 

o arguido lhe disse, e continua dizer, que a matava e à M... (filha) se tivesse algum problema com a 

polícia”. 
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Após o exercício da violência sobre a vítima devem ser tomadas medidas de 

afastamento do agressor em relação à pessoa lesionada e o agregado familiar deve ser 

mantido em casa de forma a evitar “a dupla punição ou sofrimento (…) decorrente da 

agressão seguido da saída de casa”
47

, ou seja, quem deve abandonar o lar nunca deve ser 

a vítima. Em termos sociais, carecemos de alterar a “cultura instituída de que é a vítima 

que tem de sair para a rua para sua protecção”
48

.  

Se “a vítima não cometeu qualquer tipo de crime” não existe razão para que seja ela 

sancionada “em termos sociais e dos recursos na comunidade”
49

, mas deve ser sim o 

agente que comete o crime a ser afastado, “permitindo que a vítima fique no seu local, 

mantendo-se na rede familiar com os seus apoios, com a escola das crianças, o seu 

emprego”
50

. A vítima não deve, de forma alguma, ser afastada do seu ambiente.  

Para que a protecção das vítimas seja plena deve existir uma separação imediata 

entre o agressor e as vítimas e tal afastamento deve desencadear-se com celeridade e 

presteza. Deve o mesmo ocorrer nas quarenta e oito horas depois da ocorrência do 

crime, sendo este o tempo útil para a vítima
51

. 

 

3.  Vítimas Indirectas  

 

A convivência com a violência não tem que ser directa para ser prejudicial. As 

crianças, menores e idosos são afectados pela lesão praticada sobre outra pessoa, por 

manterem uma relação próxima e afectiva por ambos, tanto perante a vítima, como pelo 

agressor.  

A criança que presenciar cenas de violência doméstica intraparental também deve 

ser vista como uma verdadeira vítima, apesar de forma indirecta. A experiência de tais 

agressões na infância deve ser encarada como um factor de risco para que o menor 

possa replicar actos violentos no futuro ou comportamentos desadequados acarretando, 

desta forma, graves lesões a vários níveis.  

As consequências da violência conjugal a que assistem crianças e jovens podem ser 

caracterizadas por dificuldades emocionais, ansiedade, depressão, raiva, baixa auto-

                                                                 
47

 PERQUILHAS, Maria, Violência doméstica – Violência Conjugal, Seminário em Maio de 2011, no 

Salão Nobre da Ordem dos Advogados. 
48

 BRASIL, Elisabete, Boletim da Ordem dos Advogados, Dezembro de 2011, pág. 32. 
49

 Ibidem. 
50

 Ibidem. 
51

 Ibidem. 
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estima, alterações no comportamento, dificuldades de aprendizagem, absentismo 

escolar, aprendizagem de comportamentos violentos, agressivos e condutas desviantes. 

Os menores assistem, em grande parte das vezes, a um abandono do lar por parte da 

vítima, que muitas vezes é um dos progenitores, sobre o qual é exercida a violência. 

Este fica privado do seu lar, de forma a repelir as agressões e recorre ao auxílio de 

familiares ou lares de acolhimento. 

Não se pode distinguir a relação de violência que se verificou entre agressor e a 

vítima, da relação que o agressor mantém com o menor. O exercício das 

responsabilidades parentais por parte do agressor não pode ser exercido dentro da 

normalidade, como se nada tivesse ocorrido. Em determinadas situações, com a 

verificação de violência exercida no seio familiar, para além da proibição de visitas e 

contacto entre o agressor e os filhos menores, deve ser determinada a inibição do 

exercício das responsabilidades parentais, a confiança da criança a familiares ou uma 

terceira pessoa ou, temporariamente, e sempre como ultima ratio, a uma instituição. 

Deve sempre ter-se em conta que estar com o agressor não é, de todo, o mais 

aconselhável para o bem-estar psicológico e físico do menor. O agressor posteriormente 

à agressão reinicia “uma fase de namoro, confundindo a vítima e os próprios filhos”
52

. 

Porém, não se pode conceber o facto de ao ser aplicada uma medida de coacção de 

afastamento ao agressor, corra um processo de regulação paternal que estabelece ao 

agressor um regime de visitas. A situação é incompatível e existem no nosso 

ordenamento jurídico por falta de comunicação entre os tribunais e devido ao facto de 

não existir um registo central, visto que num tribunal o agressor aparece sem incidentes 

e noutro é-lhe aplicada uma medida de coacção. Assim como a existência, no nosso 

ordenamento jurídico, de decisões incompatíveis entre si, pelo facto do Juiz do Tribunal 

de Família não conhecer a decisão no processo penal e vice-versa
53

. A solução para tal 

facto passaria pela criação de uma jurisdição especializada em «violência doméstica», para 

que o mesmo Juiz defina toda a situação (penal, família e/ou cível) ou até a adopção da 

«solução Espanhola», que consagra tribunais especiais para a violência sobre as mulheres54.  

                                                                 
52

 PERQUILHAS, Maria, Violência doméstica – Violência Conjugal, Seminário em Maio de 2011, no 

Salão Nobre da Ordem dos Advogados. 
53

 Conforme NEVES, J. F. Moreira das, Sobre Lei de prevenção, protecção e assistência às vítimas de 

Violência Doméstica, publicações Verbo Jurídico, Agosto de 2010, pág. 7. 
54

 Como nos elucida NEVES, J.F. Moreira das, op. cit., referindo ainda que quanto a esta última solução 

“a avaliar pelas severas críticas de que tem sido alvo em Espanha, mais que um caminho a trilhar, 

imitando, parece antes ser algo a evitar (…) sendo o direito penal, o direito da família e o direito civil 

jurisdições já elas próprias especializadas, entre o mais em razão das suas especificidades e 
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Se, pelo contrário, for estabelecido um regime de visitas entre o agressor e o menor, 

tal se o superior interesse da criança não o desaconselhar, os encontros devem realizar-

se em espaços neutros, nunca ocorrendo em locais onde a vítima directa permaneça. 

Apesar de tudo, é difícil a separação da vivência marido/mulher da de pai/filho.  

Retiramos desta exposição que violência conjugal não afecta apenas as vítimas 

directas, tendo igualmente um efeito negativo nos familiares que residem no espaço 

onde a mesma ocorre. As crianças e jovens que crescem numa família cujo 

relacionamento é violento – de qualquer forma – são afectados no processo de 

desenvolvimento, relacionamentos sociais e desempenho escolar
55

, conforme nos 

propomos a analisar posteriormente. 

 

 

II. Protecção de Testemunhas e da Vítima na Violência Doméstica 

 

Julgamos ser primordial e necessário analisar as figuras processuais da testemunha e 

da vítima separadamente. Apesar de verificarmos, frequentemente, uma sobreposição 

entre o conceito de vítima e testemunha em casos de violência doméstica
56

, parece que 

não extrapolamos o âmbito, nem se afigura uma redundância, analisarmos ambas as 

figuras de forma separada.  

Apesar do conceito amplo de testemunha presente na Lei de Protecção de 

Testemunhas
57

, os mesmos nem sempre coincidem. 

Pretendemos expor desta forma, o regime de protecção das testemunhas, 

separadamente do regime vigente para a protecção das vítimas em sentido concreto. Um 

regime geral e um regime específico. 

A própria lei faz essa diferenciação, e consagra diplomas legais autónomos, ambos 

vocacionados na protecção, distinguindo entre a testemunha e a vítima de violência 

doméstica. Na prática, um perito, um consultor técnico, um vizinho ou um familiar da 

                                                                                                                                                                                            
complexidades, caldeá-las num «tribunal especializado» é, logo por isso, algo estranho”, havendo ainda 

“o pormenor da imparcialidade do tribunal”, pág. 7. 
55

 Conforme entendimento de FÉRIA, Teresa, APMJ. 
56

 A vítima não tem que ser necessariamente directa, como supra referido. 
57

 O conceito de testemunha é amplo e inclui “todo aquele que, independentemente da veste processual, 

disponha de informação com conteúdo relevante para a verificação probatória dos factos em 

investigação”, abarcando desta forma o “co-arguido, o assistente, as partes civis, os peritos e consultores 

técnicos”. 
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vítima, que colaborem com a justiça, devido ao conhecimento directo que têm sobre 

questão em causa, contribuindo para a descoberta da verdade material, são testemunhas 

e podem não ser necessariamente vítimas directas e relevarem apenas no âmbito de 

protecção testemunhal.  

 

 1. Âmbito da Protecção de Testemunhas 

 

A prova testemunhal é o mais importante, por mais frequente, meio de prova em 

processo penal
58

. A testemunha tem a idoneidade para suscitar na mente do juiz a 

imagem dos factos históricos a demonstrar
59

. 

Dado o facto de o seu testemunho colocar a pessoa numa situação de risco 

elevado de lesão, o Estado tem um dever irrenunciável de tutela e protecção das 

mesmas.  

Deve proteger as testemunhas perante “formas de ameaça ou intimidação que 

tenham como fonte o arguido ou qualquer pessoa externa ao processo, em função da 

colaboração na perseguição penal, do papel processual assumido, do eventual dever de 

responder com a verdade”, evitando “que os obstáculos depois encontrados na 

determinação das formas legítimas da sua concretização no processo possam turvar a 

aparente limpidez da primeira asserção”
60

. 

Podem beneficiar das medidas toda e qualquer pessoa que intervenha no 

processo e possa contribuir para a prova do crime
61

, sendo desta forma, abrangidos os 

arguidos, nomeadamente os arrependidos, bem como os outros intervenientes 

processuais: os lesados e as partes civis, o assistente ofendido, os peritos e os 

consultores técnicos
62

.  

No ordenamento jurídico processual português vigora a Lei n.º 93/99, de 14 de 

Julho, alterada pela Lei n.º 29/2008, de 4 de Julho e pela Lei nº 42/2010, de 3 de 

Setembro, onde se estabelecem medidas de protecção de testemunhas em processo 

penal, sendo este diploma posteriormente regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 190/2003, 

                                                                 
58

 Assim, FERREIRA, Marques, «Meios de Prova» in O novo Código de Processo Penal, Jornadas de 

Direito Processual Penal, Centro de Estudos Judiciários, Almedina, Coimbra, 1988, pág. 234. 
59

 SILVA, Sandra Oliveira e, in A Protecção da Testemunhas em Processo Penal, Coimbra Editora, 2007, 

pág. 18. 
60

 Ibidem, pág. 17. 
61

 MOTA, Luís Lopes da, «Protecção das testemunhas em processo penal», in Estudos em Homenagem a 

Cunha Rodrigues, Volume I, Coimbra Editora, 2001, pág. 678. 
62

 Ibidem. 
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de 22 de Agosto, onde essencialmente se desenvolve e concretiza a aplicação dessas 

medidas de acordo com a Recomendação nº R (97) 13 do Conselho da Europa. 

Esta lei encontra-se especialmente vocacionada para a criminalidade organizada 

e impede a aplicação de algumas destas medidas a casos de criminalidade menos grave, 

apesar de se justificar, em algumas situações, ponderosas necessidades de protecção. 

De acordo com a Lei nº 93/99 são definidas medidas para a “protecção de 

testemunhas em processo penal quando a sua vida, integridade física ou psíquica, 

liberdade ou bens patrimoniais de valor consideravelmente elevado sejam postos em 

perigo por causa do seu contributo para a prova dos factos que constituem objecto do 

processo” sendo estas aplicadas aos próprios familiares das testemunhas, cônjuges ou 

similares e pessoas que lhes sejam próximas. 

As medidas estabelecidas neste regime revestem um carácter excepcional, 

restringem direitos fundamentais e só podem ser aplicadas quando forem expressamente 

necessárias à realização das finalidades do processo e quando estejamos perante 

motivações excepcionais de protecção da vida, da integridade física ou psíquica, 

liberdade ou de bens patrimoniais de valor consideravelmente elevado podem ser 

preteridos.  

De acordo com o regime estabelecido no art. 1.º, nº 3 e n.º 4 da referida lei, tais 

exigências vigoram em virtude de estarmos perante uma lei de cariz processual penal, 

“extravagante e excepcional” que restringe “direitos fundamentais estabelecidos no 

quadro legal e constitucional vigente” onde devem ser respeitados os princípios da 

necessidade e adequação de forma a impor uma “absoluta interpretação literal do regime 

estabelecido”, evitando desta forma “toda e qualquer tentativa de interpretação do 

regime que alargue as possibilidades do regime legal estabelecido”
63

. 

Determinados valores existentes no nosso ordenamento jurídico, decorrentes do 

Estado de Direito, como o direito de defesa do arguido e o princípio do contraditório, 

consagrado no art. 32º, nº 5 da Constituição da República Portuguesa, impõem que deve 

ser ouvida a acusação assim como a defesa, em todas as partes do processo. Nenhum 

arguido pode ser condenado sem que lhe tenha sido dada a oportunidade de se defender 

ou pronunciar sobre factos de que esteja acusado. 

                                                                 
63

 LOPES, José Mouraz, o regime de protecção de testemunhas em Portugal, in Revista de Direito, Vol. 

13, n.º 18, Ano 2010, pág. 97-98. 
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Assim como o princípio da presunção da inocência garante-nos que o arguido 

seja considerado inocente enquanto a respectiva sentença de condenação não transitar 

em julgado.  

Estes princípios basilares no regime legal vigente no nosso ordenamento 

jurídico, encontram-se ressalvados no nº 5 do art. 1º da Lei n.º 93/99, e concedem ao 

arguido a possibilidade se “confrontar e interrogar as testemunhas apresentadas e que 

sustentam a acusação contra si deduzida”, como ainda, ao abrigo do art. 6, nº 3 do 

CEDH, goza o acusado do direito de “interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de 

acusação e obter a convocação e o interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas 

condições que as testemunhas de acusação”. Encontra-se patente na lei que deve ser 

assegurado o “justo equilíbrio” entre as necessidades de combate do crime e do direito 

de defesa. 

Verificamos a existência de medidas de protecção processuais e administrativas: 

no processo são estabelecidas medidas onde ocorre a possibilidade de revelação da 

identidade da testemunha ou a distorção da sua voz e imagem; Fora do processo existem 

também certas medidas pontuais ou de programa especial de segurança que podem 

passar pelo fornecimento de documentos de identificação fictícios, pela concessão de 

nova habitação dentro do país ou no estrangeiro, a concessão de assistência ou de um 

subsídio de subsistência ou a alteração do aspecto fisionómico ou da aparência do corpo 

do beneficiário. Procura-se ainda regular a protecção das testemunhas especialmente 

vulneráveis. 

 

 2. Os Diversos Tipos de Testemunhas Existentes  

 

 A testemunha é parte fundamental na prova testemunhal. Embarga um papel 

determinante no decurso do processo devido ao conhecimento directo sobre a questão 

em causa e, com a narração desses saberes, permite confirmar ou destruir a versão do 

acusado, contribuindo dessa forma para a descoberta da verdade material. 

Este participante processual tem a função de “contribuir com o seu património 

cognoscitivo para o esclarecimento e resolução do concreto problema que no processo 

se discute e, em última instância, para a realização da justiça criminal”
64

. 

                                                                 
64

 SILVA, Sandra Oliveira e, A Protecção de Testemunhas no Processo Penal, Coimbra Editora, 2007, 

pág. 18. 
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A Lei nº 93/99 de 14 de Julho considera a testemunha “qualquer pessoa que, 

independentemente do seu estatuto face à lei processual, disponha de informação ou de 

conhecimento necessário à revelação, percepção ou apreciação de factos que constituem 

objecto do processo, de cuja realização resulte um perigo para si ou para outrem” (art. 

2.º, alínea a)). 

O conceito de testemunha adoptado pela doutrina é amplo e inclui “todo aquele 

que, independentemente da veste processual, disponha de informação com conteúdo 

relevante para a verificação probatória dos factos em investigação”, abarcando desta 

forma o “co-arguido, o assistente, as partes civis, os peritos e consultores técnicos”
65

. 

Desta forma, e como se pode constatar também através do teor do n.º 2 do art. 1.º, as 

medidas não se aplicam meramente às testemunhas. Num segundo plano, existe um 

alargamento do âmbito de protecção aos “familiares das testemunhas, as pessoas que 

com elas vivam em condições análogas às dos cônjuges e outras pessoas que lhes sejam 

próximas”. Desta forma, abarca diferentes tipos de figuras processuais de acordo com as 

situações de risco em que a própria testemunha se insere.  

Podemos determinar a categoria de testemunhas vulneráveis, sendo que, a “mera 

intervenção nos actos processuais comporta per si um considerável dano, atenua a 

imaturidade das suas estruturas psíquicas (crianças, doentes mentais) ou a especial 

natureza dos actos criminosos (crimes sexuais, violência doméstica, entre outros)”
66

 e, 

outra categoria que podemos elencar é a das testemunhas intimidadas ou ameaçadas em 

que “o risco de lesão, embora agravado em virtude da colaboração com a administração 

da justiça, deverá ser imputado a uma actuação do arguido ou outra pessoa”
67

.  

Nesta última categoria o risco resulta do exterior, ou seja, “de comportamentos 

intencionais de terceiros com o objectivo de condicionar o sentido do contributo 

probatório da testemunha, e não uma simples disposição da realidade com efeitos 

bloqueadores sobre certa pessoa”, sendo que tal intimidação por parte de terceiros 

ocorre devido à “proximidade social ou devido à existência de vínculos de subordinação 

e dependência entre os membros de uma comunidade, pela natureza violenta dos crimes 

cometidos ou pela formação de núcleos de solidariedade com o agente (a família, os 

grupos étnicos, os gangs) ”
68

. 

 

                                                                 
65

 Ibidem, pág. 18. 
66

 Ibidem, pág. 29 
67

 Ibidem. 
68

 ZACHARIAS, DerGefahr. 



23 
 

  

3. Medidas de protecção
 
aplicadas às testemunhas no ordenamento 

jurídico Português 

 

Torna-se primordial analisar todos os diplomas legais que regem a protecção de 

testemunhas no nosso ordenamento jurídico. 

 

3.1 Constituição da República Portuguesa 

 

O Estado protege as testemunhas intimidadas ou ameaçadas tendo como 

fundamento a protecção dos direitos fundamentais das pessoas que são alvo de 

perseguição judiciária e a tutela do interesse do Estado na realização da justiça criminal, 

punindo os culpados
69

 e absolvendo os inocentes
70

. 

O Estado de Direito deve garantir a protecção das testemunhas, acautelando 

desta forma a máxima genuidade do conhecimento probatório por elas produzido e a sua 

própria existência, quando se revele necessário salvaguardar um elemento de prova 

irrenunciável e decisivo. Nasce então, daí decorrente, um dever estadual de protecção. 

A protecção de testemunhas resulta como um meio essencial para a boa 

administração da justiça onde se jogam valores revestidos de dignidade constitucional
71

. 

O processo penal deve combinar o interesse da segurança social, o interesse da 

liberdade individual, o princípio da ordem e o princípio da liberdade, assim como as 

garantias necessárias à conservação da ordem na sociedade e da liberdade civil. O 

processo penal tem como finalidades «a defesa e reintegração da comunidade ético-

jurídica» e o «respeito e garantia da liberdade e dignidade dos cidadãos», ou seja, os 

direitos irredutíveis da pessoa humana
72

. Refere-nos ainda o art. 32.º da Constituição da 

República Portuguesa que o processo penal assegura todas as garantias de defesa, o que 

analisaremos mais posteriormente. 

 

                                                                 
69

 «Se ao Estado interessa punir os culpados, não interessa menos punir só os verdadeiros culpados», 

CORREIA, Eduardo, RDES, 1967, pág. 8. 
70

 «Como se a condenação de um inocente não fosse um perigo tanto maior quanto mais a probabilidade 

de inocência supera a probabilidade do crime», BECCARIA, Dos delitos e das penas, pág. 132. 
71

 Entendimento partilhado por SILVA, SANDRA E OLIVEIRA, em A protecção de testemunhas no 

processo penal, Coimbra Editora, 2007, pág. 32. 
72

 SILVA, SANDRA E OLIVEIRA, em A protecção de testemunhas no processo penal, Coimbra Editora, 

2007, partilhado o entendimento de CASTANHEIRA NEVES, Sumários de Processo Criminal, pág. 7. 
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3.2 Código de Processo Penal 

 

O Processo Penal Português é estruturado de acordo com um modelo acusatório, 

em que a prova assume uma “centralidade na afirmação e concretização de um processo 

penal justo”
73

. 

A prova testemunhal reveste um papel fundamental na demonstração dos factos 

objecto da prova em julgamento
74

 e, desta forma, o Código de Processo Penal esteve na 

origem da lei de protecção de testemunhas actualmente vigente e no art. 139º, com a 

denominação de “imunidades, prerrogativas e medidas especiais de protecção” das 

testemunhas, encontramos a essência e a base de um regime que é regulado, 

posteriormente, por uma lei especial: a lei de protecção de testemunhas. Porém, o 

código não esgota neste artigo o âmbito dessa protecção.  

No art. 271º nº 1 do C.P.P.
75

 é-nos dito que «em caso de doença grave ou de 

deslocação para o estrangeiro de uma testemunha, que previsivelmente a impeça de ser 

ouvida em julgamento, bem como nos casos de vítima de crime de tráfico de pessoas ou 

contra a liberdade e autodeterminação sexual, o juiz de instrução, a requerimento do 

Ministério Público, do arguido, do assistente ou das partes civis, pode proceder à sua 

inquirição no decurso do inquérito, a fim de que o depoimento possa, se necessário, ser 

tomado em conta no julgamento». Com esta norma salvaguarda-se “o contraditório na 

sua plenitude, uma vez que está em causa uma antecipação parcial da audiência de 

julgamento (...) admite-se que os sujeitos inquiram directamente, nos termos gerais, as 

testemunhas”
76

, em que é obrigatória a comparência do Ministério Público e do 

defensor.  

 

 

 

                                                                 
73

 LOPEZ, Mouraz José, op. cit., pág. 95. 
74

 A 
“
prova rainha”, como refere LOPEZ, Mouraz José, op. cit., pág. 96. 

75
 “As declarações para memória futura passaram a poder ter igualmente lugar para protecção de vítimas 

de determinados crimes. A partir de 1998, dos crimes sexuais e, a partir de 2007, dos crimes de tráfico de 

pessoas ou contra a liberdade e autodeterminação sexual. Manteve-se, mesmo quanto às vítimas dos 

indicados crimes, a menção de que as declarações prestadas para memória futura apenas seriam tomadas 

em conta na audiência se tal fosse necessário, se bem que se tenham restringido os pressupostos da 

audição dessas testemunhas na audiência através da introdução da exigência suplementar de o respectivo 

depoimento não pôr em causa a saúde física ou psíquica de quem o devesse prestar” conforme Acórdão 

Tribunal da Relação de Lisboa, 11/01/2012, Proc. 689/11.5PBPDL-3, disponível em www.dgsi.pt.  
76

 RIBEIRO, Vinício, em Código de Processo Penal, Notas e Comentários, Coimbra Editora, 2008, pág. 

539. 
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3.3. A Lei de protecção de testemunhas 

 

Cabe-nos agora elencar o regime especial da protecção de testemunhas que 

através da Lei nº 93/99, de 14 de Fevereiro, de acordo com o movimento internacional 

de reconhecimento dos direitos das testemunhas e tendo como referência os princípios 

norteadores da Recomendação nº R (97) 13, do Comité de Ministros, do Conselho da 

Europa, de 10 de Setembro, que entrou em vigor no nosso ordenamento jurídico com o 

conjunto de normas referentes à protecção de testemunhas e dos seus familiares em 

processo penal.  

Posteriormente em 2003, o decreto-lei nº 190, de 22 de Agosto, vem 

regulamentar a lei, desenvolvendo e concretizando os mecanismos de protecção de 

testemunhas previstas no referido diploma. Este decreto-lei concretiza as regras de 

confidencialidade essenciais à efectiva protecção de testemunhas que requeiram a 

reserva do conhecimento da identidade, desenvolve os meios de efectivar as diferentes 

medidas pontuais de segurança previstas naquela lei e desenvolve as regras de 

funcionamento da comissão de programas especiais de segurança. 

A Lei n.º 93/99 foi modificada pela Lei n.º 42/2010, de 3 de Setembro, 

alargando o leque de crimes em que é possível utilizar o mecanismo da reserva do 

conhecimento da identidade da testemunha. 

Ora partindo do início, cabe-nos analisar com detalhe os requisitos de aplicação 

das medidas, e o seu carácter excepcional, assim como as medidas ali previstas, a sua 

respectiva aplicação e os princípios que regem a protecção das testemunhas. 

 

 

3.3.1 Requisitos de aplicação das medidas de protecção de 

testemunhas 

 

As medidas de protecção deverão ser aplicadas na luta contra o crime 

organizado (art. 16.º, alínea a) da L.P.T.), em relação a crimes mais graves (art. 5.º, n.º1 

da L.P.T) ou onde se verifique uma especial vulnerabilidade das testemunhas portadoras 

de informações com relevo e que requeiram uma “tutela da liberdade de testemunhar”. 

O nosso objectivo centra-se nas medidas de protecção que sejam relevantes para 

a protecção das testemunhas de violência doméstica. O presente diploma que consagra 
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as medidas de protecção salvaguarda a possibilidade de as vítimas de violência 

doméstica beneficiarem das medidas de protecção, não as restringindo apenas às 

pessoas envolvidas com a criminalidade altamente organizada. 

A lei designa como testemunhas as pessoas que podem beneficiar das medidas 

de protecção, apesar de não serem apenas aquelas que detenham esse estatuto 

processual mas sim qualquer pessoa que disponha de informação ou de conhecimentos 

necessários à revelação, percepção ou apreciação de factos que constituam o objecto do 

processo e de cuja utilização resulte para si, ou para outrem, algum dos perigos já 

mencionados.  

Daqui se pressupõe, que tanto o ofendido, constituído assistente ou não, assim 

como familiares, vizinhos, colegas de trabalho, podem ser objecto deste tipo de 

medidas
77

. 

Para a aplicação destas medidas encontramos como requisitos primordiais, por 

um lado, a existência de um perigo para a vida, integridade física ou psíquica, a 

liberdade de bens patrimoniais ou de valor consideravelmente elevado, devido ao 

contributo que a testemunha possa dar para a prova dos factos (art. 1.º, n.º 1, da L.P.T), 

como também, a inexistência de meios alternativos para se obter a prova dos crimes (art. 

1.º, n.º 4, da L.P.T.).  

Tais medidas revestem um carácter excepcional e, só podem ser aplicadas se 

forem necessárias e adequadas à protecção das pessoas e à realização das finalidades do 

processo (art. 1º, n.º 4, da L.P.T.), constituem a ultima ratio em relação a outras 

medidas menos gravosas
78

. 

 

 

3.3.2. As medidas de protecção de testemunhas 

 

Ora as medidas previstas na lei podem ser agrupadas em diversos grupos: 

 

a) A prestação de declarações ou depoimento com ocultação de imagem e /ou 

distorção de voz  

                                                                 
77

 Conforme nos elucida, MONTEIRO, Leonor Valente, Advogada, em “A protecção de testemunhas no 

crime de violência doméstica”, compilações doutrinais, Verbo Jurídico, Julho de 2011, pág. 3. 
78

 Conforme MAURÍCIO, Nuno, Coordenador de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, em “O 

equilíbrio entre a protecção de testemunhas e as garantias da defesa – desafios suscitados por uma nova 

realidade”, pág. 10. 



27 
 

 

O tribunal pode decretar oficiosamente, ou a requerimento do Ministério Público, do 

arguido, do assistente ou da própria testemunha, a prestação de declarações ou de 

depoimento, que deva ter lugar em acto processual público ou sujeito a contraditório, 

com ocultação da imagem ou com distorção da voz, ou de ambas, de forma a evitar-se o 

reconhecimento da testemunha
79

 (art. 4.º, n.º 1 da L.P.T.). 

Essa decisão deve fundar-se em factos ou circunstâncias que revelem intimidação ou 

elevado risco de intimidação da testemunha, além do perigo que se verifica na pessoa ou 

os seus bens. 

 

b) Prestação de declarações ou depoimento em local separado do arguido através 

da teleconferência 

 

O mecanismo da teleconferência definido nos artigos 5.º e seguintes, consiste na 

utilização de meios audiovisuais para uma prestação, que deva ter lugar em acto 

processual público ou sujeito a contraditório, num local diferente daquele em que se 

encontra o arguido
80

. Para a sua aplicação é necessário que se verifiquem ponderosas 

razões de protecção e a produção de prova de crime que seja julgado pelo tribunal 

colectivo ou pelo júri
81

. 

A teleconferência é uma medida decidida
82

 a requerimento do Ministério Público, 

do arguido ou da testemunha (art. 6.º, n.º 1), deve ser fundamentado e conter indicações 

das circunstâncias concretas que justificam a aplicação da medida e, se for caso disso, a 

distorção da imagem e do som (art. 6.º, n.º 2) visto que as mesmas se podem cumular de 

modo a evitar o reconhecimento da testemunha (art. 5º, n.º 2). Quando ocorra a 

ocultação da imagem e da voz da testemunha deve ser facultado, se possível, o acesso 

ao Juiz, mas de forma exclusiva, ao som e à imagem não distorcidos (art. 14º, n.º 1). 

Durante a prestação de depoimento, as perguntas a que a testemunha deve responder 

são formuladas à distância (art. 11.º), sobre as quais o Juiz deve evitar que a sua 

                                                                 
79

 Deve recorrer-se a estas medidas quando estamos perante depoimento de familiares ou vizinhos do 

casal, por exemplo, que assistiam aos reiterados casos de violência que ocorriam entre os mesmos, e sob 

pena de sofrerem ameaças e intimidação por parte do agressor, ou de terceiros, o melhor mecanismo é a 

sua não identificação. 
80

 Será a realidade mais adequada para o depoimento prestado pela testemunha que vive em temor por 

causa da violência exercida pelo agressor, que neste caso, coincide com a figura da vítima directa. 
81

 Conforme art. 13.º e 14.º do C.P.P sobre crimes a julgar pelo tribunal de júri e pelo tribunal colectivo. 
82

 A decisão deve ser precedida da audição dos sujeitos processuais não requerentes, conforme n.º 3 do 

art. 6.º. 
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formulação induza a testemunha a fornecer indirectamente a sua identidade (art. 13.º), 

assim como deve assegurar que seja facultada visualização à testemunha, quando tal for 

necessário, para o reconhecimento de pessoas, documentos ou objectos (art. 12.º). Deve 

ainda ser assegurada a comunicação autónoma e directa entre o juiz que preside ao acto 

e o magistrado acompanhante, bem como o arguido e o seu defensor (art. 14.º, n.º 2). 

Impende sobre o pessoal técnico que intervenha na teleconferência a prestação 

de um compromisso de não divulgar o local onde ocorreu ou quaisquer elementos 

identificativos da testemunha, sob pena de serem punidos pelo crime de desobediência 

qualificada
83

 (art. 9.º).  

Salvaguardando todos os trâmites legais, a teleconferência é realizada na 

presença de um magistrado judicial (art. 10.º). 

 

c) Reserva do conhecimento da identidade da testemunha – depoimento sob 

anonimato  

 

A medida da não revelação da identidade da testemunha, durante alguma ou em 

todas as fases do processo, deve reunir algumas condições para a sua aplicação. Requer 

então que se encontre prevista em relação a 
1)

 certos tipos de crimes (alínea a), art. 16.º) 

como o tráfico de pessoas, de associação criminosa, de terrorismo, de terrorismo 

internacional ou de organizações terroristas ou, desde que puníveis com pena de 

previsão de máximo igual ou superior a oito anos, a crimes contra a vida, contra a 

integridade física, contra a liberdade das pessoas, contra a liberdade ou 

autodeterminação sexual, de corrupção, de burla qualificada, de administração danosa 

que cause prejuízo superior a 10.000 UC, ou cometidos por quem fizer parte de 

associação criminosa no âmbito da finalidade ou actividade desta; 
2)

 assim como impõe 

a existência de um grave perigo para pessoas ou bens (alínea b), art. 16º), como o facto 

de 
3)

 não por em causa a credibilidade da testemunha (alínea c), art. 16.º); 
4)

 bem como 

que seja relevante o contributo probatório do depoimento ou das declarações (alínea d), 

art. 16.º). 

                                                                 
83

 Art. 348º do Código Penal – tipo legal de crime que comina uma pena de prisão até 2 anos ou multa até 

240 dias.  A pena de prisão aplicada no nosso ordenamento jurídico é manifestamente mais baixa que a 

pena prevista no regime de protecção de testemunhas Francês para a situação de quebra de sigilo, o qual 

determina que a revelação da identidade ou morada da testemunha constituí crime punível com pena de 

prisão até 5 anos ou multa até € 75.000, conforme nos diz MAURÍCIO, Nuno, op. cit., pág. 13. 
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Esta medida é decidida pelo juiz de instrução, de acordo com requerimento do 

Ministério Público (n.º1 do art. 17.º), devendo o mesmo conter os fundamentos para a 

não revelação da identidade no caso concreto e a indicação das provas que devam ser 

produzidas (n.º 2 do art. 17.º). O Ministério Público deve proceder previamente a um 

processo de averiguação secreto para verificação dos requisitos obrigatórios para a 

aplicação desta medida de protecção.  

Tal processo previsto e regulamentado pelo art. 2.º do Decreto-Lei nº 190/2003, 

de 22 de Agosto, segundo o qual à testemunha é atribuído um nome de código e uma 

residência fictícia, sendo os verdadeiros dados colocados num documento secreto (nº 2), 

documento este colocado, aquando da inquirição da testemunha e na sua presença, num 

envelope fechado e guardado em cofre à guarda e responsabilidade do Ministério 

Público (nº3). Este documento será destruído, perante a testemunha, caso se conclua 

pela não aplicabilidade da medida em apreço, ou, caso contrário, junto, em apenso e em 

envelope lacrado, ao requerimento dirigido ao Juiz de Instrução (n.º 4 a n.º 7)
84

. 

Posteriormente, para a apreciação do pedido de não revelação de identidade, o 

juiz determina a organização de um processo complementar, secreto e urgente, em 

separado, realizando as diligências necessárias, entre elas, a inquirição da própria 

testemunha no âmbito deste processo em que a mesma pode ocorrer com recurso à 

ocultação de imagem, distorção de voz ou teleconferência (art. 4.º do decreto-lei n.º 

190/2003). Antes de prosseguir com a decisão sobre o requerimento de não revelação da 

identidade, o juiz convoca o Ministério Público e o representante da defesa
85

, para 

proceder-se a um debate oral e contraditório sobre a fundamentação do requerimento 

(n.º 4 do art. 18.º da L.P.T). 

Ao próprio arguido assiste a faculdade de, caso se verifique a concessão da 

medida de não revelação de identidade a uma testemunha, requerer em seu benefício o 

debate oral e contraditório (n.º 6 do art. 18.º). 

                                                                 
84

 Conforme nos elucida MAURÍCIO, Nuno, Coordenador de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, 

em “o equilíbrio entre a protecção de testemunhas e as garantias da defesa – desafios suscitados por uma 

nova realidade”, pág. 13. 
85

 É manifesta a presença imperativa de um advogado para representação dos interesses da defesa neste 

processo complementar, sendo este advogado nomeado pela Ordem dos Advogados, desde que se 

preencham os requisitos necessários – “advogado com perfil adequado” e ser feita de forma urgente e 

confidencial de acordo, respectivamente, com o n.º 3 do art. 18.º da L.P.T. e o art. 3.º do Decreto-Lei n.º 

190/2003. 
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Se a decisão do juiz for a de não concessão da medida de reserva de 

conhecimento, todos os elementos identificativos da testemunha serão destruídos (art. 

5.º do dl. 190/2003), se contrariamente, o juiz decidir pela concessão do anonimato há 

lugar à atribuição de designação codificada à testemunha, que valerá até ao termo do 

processo (n.º 5 do art. 18.º). 

Todo este processo encontra-se sujeito a rigorosas regras de confidencialidade, 

em que toda a tramitação se processa em mão entre a autoridade judiciária e o 

responsável designado e entre os restantes intervenientes no processo. É elaborado um 

registo próprio, sob a responsabilidade do funcionário designado, que será remetido ao 

cofre da autoridade judiciária competente no mesmo processo (art. 6.º do dl. 190/2003). 

Apesar disso, deve ficar ciente, de acordo com o estipulado na parte final do III 

capítulo da L.P.T. que a decisão condenatória não pode ser fundada exclusivamente em 

depoimento ou declarações prestadas sob o anonimato (n.º 2 do art. 19.º). 

 

d) Medidas pontuais de segurança 

 

A testemunha pode beneficiar de medidas pontuais de segurança (n.º1 do art. 20.º da 

L.P.T.), sempre que ponderosas razões de segurança o justifiquem, e estando em causa 

crime que deva ser julgado pelo tribunal colectivo ou pelo júri, sem prejuízo de outras 

medidas de protecção previstas, e operam nos seguintes termos: 

- Indicação de residência diferente da residência habitual (alínea a) do n.º 1 do art. 

20.º e art. 7.º do dl. 190/2003)
86

; 

- Transporte em viatura fornecida pelo Estado (alínea b) do n.º 1 do art. 20.º e art. 8.º 

do dl. 190/2003); 

- Compartimento vigiado e com segurança em instalações judiciais ou policiais 

(alínea c) do n.º1 do art. 20.º e do art. 8.º do dl. 190/2003); 

- Protecção policial, extensiva a familiares e análogos (alínea d) do n.º 1 e n.º 5 do 

art. 20.º e art. 9.º do dl. 190/2003); 

- Segurança na prisão, em relação a outros reclusos e ao transporte (alínea e) do n.º 1 

do art. 20.º e art. 10.º do dl. 190/2003); 

- Alteração do local físico de residência habitual (alínea f) do n.º 1 do art. 20.º); 

                                                                 
86

 De forma a evitar o conhecimento da localização onde se encontra a testemunha por parte do arguido 

para que o mesmo não influencie ou ameace a mesma, de forma, a alterar o conteúdo dos depoimentos 

prestados sobre a questão em causa. 
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e) Programas especiais de segurança 

 

Durante o processo ou mesmo depois de este se encontrar findo, a testemunha, o seu 

cônjuge, ascendentes, descendentes, irmãos ou pessoas próximas, podem beneficiar de 

uma ou várias medidas administrativas de protecção e apoio, que podem ser 

complementadas por regras de conduta e comportamento, desde que se verifiquem 

cumulativamente certas condições: 
1) 

o depoimento ou declarações devem dizer respeito 

aos crimes referidos na alínea a) do art. 16.º (alínea a) do art. 20.º); como ainda 
2) 

existir 

grave perigo para a vida, a integridade física ou psíquica ou para a liberdade (alínea b) 

do art. 21.º); e que 
3) 

o depoimento ou as declarações constituam um contributo que se 

presuma ou se revele essencial para a descoberta da verdade (alínea c) do art. 21.º). 

O programa especial de segurança inclui a aplicação de certas medidas
87

, como o 

fornecimento de documentos (alínea a) do n.º 2 do art. 22.º da L.P.T. e art. 16.º do dl. 

N.º 190/2003), a alteração do aspecto fisionómico ou aparência do corpo (alínea b) do 

n.º 2 do art. 22.º da L.P.T.), a concessão de nova habitação, no país ou no estrangeiro, 

por tempo determinado (alínea c) do n.º 2 do art. 22.º da L.P.T), o transporte gratuito de 

pessoas e objectos para a nova residência (alínea d) do n.º 2 do art. 22.º da L.P.T.), a 

criação de condições para angariação de meios de subsistência (alínea e) do n.º 2 do art. 

22.º da L.P.T. e art. 17.º, n.º 1 do dl. 190/2003) e a concessão de subsídio de 

subsistência por tempo limitado (alínea f) do n.º 2 do art. 22.º da L.P.T. e art. 17.º, n.º 2 

do dl. N.º 190/2003). 

A Comissão de programas especiais de segurança (art. 23.º da L.P.T.) encarregada 

da prossecução dos programas especiais de segurança, funciona na dependência directa 

do Ministro da Justiça e a sua intervenção é suscitada pela autoridade judiciária através 

de comunicação escrita, confidencial e entregue em mão.  

 

 
                                                                 
87

 Verificamos “uma deficiente regulamentação da execução de tais medidas, omitindo o Decreto-Lei n.º 

190/2003, aspectos essenciais quanto às mesmas (…)” diferentemente da “preocupação que é 

demonstrada em outros ordenamentos no que respeita à escolha do local para recolocar os beneficiários, a 

qual terá sempre que passar por uma análise do passado dos mesmos, sendo automaticamente excluídos 

os locais considerados como de perigo (onde os mesmos tem familiares, onde passaram algum tempo, 

para onde viajaram). Isto já para não falar na necessidade de assistência justificada pela enorme pressão 

psicológica que é infligida sobre a testemunha e toda a sua família, pressão essa que em muitos casos 

deriva de uma vida de mentira em prol da justiça – uma vida de ficção à qual acresce a ruptura total que 

tem necessariamente que existir com o passado e com os restantes familiares”, conforme nos alerta 

MAURÍCIO, Nuno, Coordenador de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, op. cit., pág. 16. 
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f) Medidas administrativas de protecção de testemunhas especialmente vulneráveis 

 

A lei estabelece uma série de medidas administrativas, de índole psicológica, social 

e jurídica e, em última instância, até judiciais, para as testemunhas especialmente 

vulneráveis
88

. Estas medidas são especialmente pensadas para situações de 

criminalidade intra-familiar (atenta as relações de proximidade) ou em círculos sociais 

fechados, e com particular atenção para crianças, mulheres e idosos, de forma as incutir 

à colaboração com a justiça e garantir uma espontaneidade, sinceridade e veracidade das 

declarações
89

. Desta forma, podemos elencar as seguintes medidas: 

- Apoio de um técnico de serviço social incumbido para o efeito ou 

acompanhamento psicológico necessário por técnico especializado (n.º 1 do art. 27.º da 

L.P.T.) no decurso do acto processual – depoimento ou declarações; 

- A testemunha deverá intervir no inquérito o mais brevemente possível após a 

ocorrência do crime e evitando-se a repetição da sua audição (n.º 1 e n.º 2 do art. 28.º da 

L.P.T). 

- Evitar o encontro da testemunha com outros intervenientes, designadamente com o 

arguido (alínea a) do art. 29.º da L.P.T.); 

- Audição da testemunha com recurso à ocultação de imagem ou distorção de voz ou 

teleconferência, nomeadamente a partir de outro local do edifício do tribunal (alínea b) 

do art. 29.º da L.P.T.)
90

; 

- Inquirição da testemunha exclusivamente pelo juiz – e possibilidade de outros 

juízes, os jurados, o Ministério público, o defensor e os advogados – colocar questões 

adicionais (alínea c) do art. 39.º da L.P.T.); 

                                                                 
88

 A lei no art. 26.º, n.º 2 define o conceito de testemunhas especialmente vulneráveis dada a sua diminuta 

ou avançada idade, do seu estado de saúde ou do facto de ter de depor ou prestar declarações contra 

pessoa da própria família ou de grupo social fechado em que esteja inserida numa condição de 

subordinação ou dependência. 
89

 MOTA, Lopes da, refere que estamos perante “um domínio particularmente sensível, resultante das 

dificuldades em quebrar o círculo de privacidade familiar e em conhecer os factos criminosos praticados 

na esfera doméstica, bem como de obter provas, nomeadamente por as pessoas que podem testemunhar 

estarem em situação de dependência do infractor num ambiente intimidatório”. 
90

 Para a existência de uma “normal”, de recolha de declarações ao menor” (...) é necessário que “tal acto 

decorra nas melhores condições possíveis, com vista a garantir a espontaneidade e a sinceridade das 

respostas” visto que, “ só desta forma se poderia almejar obter declarações do ofendido e que nestas se 

garantisse “a espontaneidade e a sinceridade das respostas” e “há que afastar todas as dúvidas sobre a 

justeza da decisão, em matéria tão sensível: para além do especial melindre da questão de que tratam os 

autos, estão em causa direitos gerais e abstractos que têm a ver com a liberdade individual e o processo 

penal democrático, ou, dito de outro modo, com o adequado exercício do poder judicial”, conforme Ac. 

do Tribunal da Relação de Lisboa, proc. N.º 3552/2004-3, de 27-10-2004. 
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- Apresentação prévia ao juiz e visita às instalações onde decorrerá o acto processual 

(art. 30.º da L.P.T.); 

- Afastamento temporário da família ou do grupo social fechado em que se encontra 

inserida e prestação de apoio e acompanhamento do Instituto de Reinserção Social (n.º4 

do art. 31.º da L.P.T.); 

 

 

4. Princípios Fundamentais da Protecção de Testemunhas 

 

No regime da protecção de testemunhas podemos apontar certos princípios 

essenciais neste regime. 

 

4.1. Princípio da Imediação 

 

O julgador forma a sua convicção através do contacto pessoal com os participantes 

processuais, permitindo a percepção própria do material que será a base da sua 

decisão
91

.  

Este princípio encontra-se consagrado no art. 355.º, n.º 1, do C.P.P, ao exigir que a 

produção de prova seja realizada em audiência, sob pena de a prova produzida não valer 

em julgamento. Assim como, a obrigatoriedade de prestação de qualquer declaração por 

forma oral
92

 de acordo com o art. 96.º, n.º 1, do CPP, ressalvadas as excepções, como é 

o caso da ocultação da testemunha ou a teleconferência – que comportam uma 

insuperável separação entre o julgador e as provas
93

.  

Apesar disso a Lei n.º 93/99, no seu artigo 15.º, considera que os depoimentos e 

declarações prestados por teleconferência se consideram, para todos os efeitos, como 

tendo tido lugar na presença do juiz ou do tribunal e perante a medida de ocultação da 

testemunha, o juiz deve ter acesso às suas declarações da forma menos obstruída 

possível. 

                                                                 
91

 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Processual Penal, Tomo 8, Coimbra Editora, 1974, pág. 158. 
92

 PALMA, Maria Fernanda, «o exercício da defesa implica uma relação de diálogo no tribunal (…)», em 

A constitucionalidade do artigo 342.º do Código de Processo Penal (O direito ao silêncio do arguido), in 

Revista do Ministério Público, n.º 60, 1994, pág. 107. 
93

 Conforme nos elucida, OSÓRIO, João Vasques, in «Crime Organizado e Protecção de Testemunhas», 

Relatório apresentado no Curso de Mestrado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2008, 

pág. 22. 
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4.2 Princípio do Contraditório 

 

O processo criminal deve assegurar todas as garantias de defesa, ou seja, deve 

garantir todos os direitos e instrumentos necessários e adequados para o arguido 

defender a sua posição e contrariar a acusação. Ora para que se assegure um processo 

equitativo deve ser conferido ao arguido todas as garantias necessárias para o 

salvaguardar de eventuais abusos ou injustiças. 

O princípio do contraditório traduz-se na estruturação da audiência em torno de 

um debate ou discussão entre a acusação e a defesa, sendo que isto só se realizará 

quando tanto a acusação como a defesa tiverem garantida a possibilidade de conhecer as 

opiniões, argumentos e conclusões da outra parte, e ao mesmo tempo manifestarem as 

suas, e indicar os elementos de facto e de direito que fundamentam as suas conclusões, 

produzir as provas que as atestam e exercer uma actividade propulsiva do processo
94

. 

Com a aplicação de certas medidas de protecção às testemunhas torna-se difícil 

assegurar o respeito por este princípio visto que a defesa não tem a possibilidade de 

saber quem é a testemunha. A defesa não pode por em causa a credibilidade, averiguar a 

sua razão de ciência, confirmar a sua história, bem como a sua importância para todo o 

processo
95

. 

 Na medida da teleconferência ou da ocultação da testemunha o princípio do 

contraditório não se encontra de todo realizado visto que se afasta fisicamente a 

testemunha da acusação ou da defesa no momento de depor. Ao impedir, desta forma, a 

visualização de quem presta declarações, ou ao distorcer a sua voz, o debate não decorre 

com a mesma naturalidade que se verificaria com a inquirição directa/imediata
96

. 

 

4.3. Princípio da Igualdade de Armas 

 

O princípio da igualdade de armas determina que todo o processo deve ser 

estruturado de forma a permitir, quer à acusação quer à defesa, idênticas possibilidades 

                                                                 
94

 Assim, SILVA, Germano Marques da, Curso de Processo Penal, Tomo III, 2.ª edição, Editorial Verbo, 

2000, pág. 221. 
95

 Conforme nos elucida, OSÓRIO, João Vasques, op. cit., pág. 23. 
96

 Ibidem. 
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de intervenção no processo, para demonstrar perante o tribunal a validade das suas 

alegações
97

. 

Estamos perante uma igualdade assente numa relação meio/fim, que será atingida 

sempre que à acusação e à defesa sejam dados meios igualmente eficazes para tornar 

efectivos os seus direitos
98

. 

 

4.4. Princípio da Voluntariedade 

 

O beneficiário tem que consentir a que a medida lhe seja aplicada, sendo que o 

ingresso no regime de protecção terá que constar em documento escrito com o 

respectivo assentimento, sendo que o mesmo acontece em relação à decisão de retirada 

do programa de protecção. 

A testemunha deve preencher determinados requisitos necessários à aplicação das 

medidas de protecção, isto é, a existência de um perigo para a vida, integridade física ou 

psíquica, liberdade ou bens patrimoniais de valor consideravelmente elevado, de tal 

perigo derivar do contributo probatório que a pessoa pretende dar e da necessidade e 

adequação das referidas medidas ao caso concreto. 

 

4.5. Princípio da Vinculação 

 

Podemos referir ainda o princípio da vinculação visto que todas as medidas de 

protecção são necessariamente fundamentadas na verificação de um nexo de 

causalidade entre a ameaça, o risco (ou perigo) e a colaboração testemunhal. 

 

4.6. Princípio da Temporalidade 

 

O princípio da temporalidade diz-nos que as medidas de protecção apenas subsistem 

enquanto existirem factores que as motivem. 

 

 

                                                                 
97

 Assim, SILVA, Germano Marques da, op. cit., pág. 64. 
98

 PATRÍCIO, Rui, Protecção de Testemunhas em Processo Penal», in Jornadas de Direito Processual 

Penal e Direitos Fundamentais, Almedina, 2004, pág. 293. 
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4.7. Princípio de Sigilo 

 

Todos os aspectos relativos ao procedimento de protecção manter-se-ão sobre estrita 

reserva, obedecendo aos princípios de confidencialidade. E tal obrigação impende sobre 

todos aqueles que tiverem alguma intervenção em qualquer acto, procedimento ou 

contacto com quaisquer elementos sujeitos a sigilo (art. 9.º, 18.º, 24.º da L.P.T e art. 2.º 

a 6.º e 14.º a 16.º do dl. 190/2003).  

 

5. A garantia dos direitos de defesa 

 

Cada Estado deve assegurar o respeito pelas «exigências constitucionais do processo 

equitativo, do contraditório e dos direitos de defesa»
99

. O «processo criminal assegurará 

todas as garantias de defesa»
100

, ou seja, «todos os direitos e instrumentos necessários e 

adequados para o arguido defender a sua posição e contrariar a acusação»
101

 

Ao arguido devem ser conferidas todas as garantias necessárias para o salvaguardar 

de eventuais abusos ou injustiça
102

 e deve estar assegurado o respeito por princípios 

basilares do processo penal, entre eles, o princípio do contraditório, da imediação, da 

oralidade e da igualdade de armas.  

Com este regime de protecção de testemunhas é possível o julgamento e a 

condenação de um cidadão, sem que o mesmo tenha podido por si ou por intermédio do 

seu advogado conhecer quem o acusa. Não existe um visionamento ou confronto directo 

com a postura corporal e facial da testemunha, quando a mesma é ouvida à distância ou 

com a ocultação de imagem ou distorção de voz. 

Desta forma, existem posições que entendem ser fundamental para um acusado 

poder ouvir e ser ouvido na arena judicial, poder informar e ser informado do que está 

nos autos, assim como, requerer, promover, defender e contraditar, ou seja, exercer 

                                                                 
99

 Comissão Europeia através de Comunicação de 14/07/98 relativamente ao tema «Um espaço de 

liberdade, de segurança e de justiça» in Boletim UE 7/8/1998. 
100

 De acordo com artigo 32.º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa. 
101

 Conforme J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 3.ª 

edição revista, Coimbra Editora, 1993, nota II ao citado artigo. 
102

 Acórdãos do Tribunal Constitucional de 04/11/1987 e 06/05/1993. 
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efectivamente a sua defesa
103

, pois afinal “é no julgamento que os arguidos podem e 

devem ser confrontados com aqueles que os acusam. E este confronto é tão mais sério, 

tão mais verdadeiro se for feito pessoalmente, cara a cara”
104

.  

 

 

6. Medidas Específicas de protecção da vítima de violência 

doméstica 

 

6.1. Âmbito geral 

 

Ocorre frequentemente o encontro entre o sujeito processual testemunha com a 

vítima, ou seja, a pessoa lesada ser testemunha no processo que julga o agressor. É neste 

âmbito que nos incumbe analisar o regime específico que lhe é aplicável para a sua 

protecção. 

A Lei n.º 112/2009 estabelece o regime jurídico aplicável à Prevenção da 

Violência Doméstica, à Protecção e à Assistência das suas Vítimas
105

.  

A vítima é designada pela presente lei como a pessoa singular que sofreu um 

dano, nomeadamente um atentado à sua integridade física ou mental, um dano moral, ou 

uma perda material, directamente causada por acção ou por omissão, no âmbito do 

crime de violência doméstica previsto e punido no art. 152.º do Código Penal.  

Porém, a lei não se cinge apenas à definição da vítima na sua acepção mais 

simples. Define-nos ainda a vítima como especialmente vulnerável sendo aquela 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 ter resultado em 

lesões com consequências graves no seu equilíbrio psicológico ou nas condições da sua 

integração social. 

O Estado deve garantir, em todas as fases e instâncias de intervenção, de acordo 

com o princípio do respeito e reconhecimento, um tratamento com respeito pela sua 

dignidade pessoal, assegurando às vítimas especialmente vulneráveis a possibilidade de 

                                                                 
103

 ABREU, Carlos Pinto de, A lei de protecção de testemunhas, o triste fim do contraditório e o princípio 

da desconfiança do advogado – crónica de uma morte anunciada, Setembro de 2011, em 

www.advogados.in. 
104

 TEIXEIRA, Rui, Juiz. 
105

 Doravante, Lei de prevenção da violência doméstica 
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beneficiar de um tratamento específico, o mais adaptado possível à sua situação (art. 6.º 

da Lei de Prevenção da Violência Doméstica). 

De acordo com o princípio da autonomia da vontade e do consentimento, deve 

ficar ciente que, toda a intervenção junto da vítima está limitada ao respeito integral da 

sua vontade e após a vítima prestar o seu consentimento livre e esclarecido (art. 7.º e art. 

9.º n.º 1, da Lei de Prevenção da Violência Doméstica). 

O estatuto de vítima
106

 é atribuído, para todos os efeitos legais, pelas autoridades 

judiciárias ou órgãos de polícia criminal competentes depois de apresentada a denúncia 

da prática do crime de violência doméstica, desde que não existam fortes indícios de 

que a mesma é infundada
107

 (art. 14.º, n.º 1 da Lei de Prevenção da Violência 

Doméstica).  

Seguidamente, é entregue à vítima um documento comprovativo do referido 

estatuto, compreendendo os direitos e deveres estabelecidos na lei (art. 14.º, n.º 2 da Lei 

de Prevenção da Violência Doméstica). 

Deve ser assegurada à vítima um nível adequado de protecção, bem como à sua 

família ou pessoas em situação equiparada, nomeadamente no que respeita à segurança 

e salvaguarda da vida privada, sempre que as autoridades competentes considerem que 

existe uma ameaça séria de actos de vingança ou fortes indícios de que essa privacidade 

possa ser grave e intencionalmente perturbada (art. 20.º, n.º 1 da Lei de Prevenção da 

Violência Doméstica). 

 

6.2. As medidas de protecção existentes 

 

O Estado garante as seguintes medidas de protecção e ressarcimento dos danos 

causados às vítimas de violência doméstica: O acesso gratuito a consulta jurídica e 

aconselhamento sobre o seu papel durante o processo e o subsequente apoio judiciário, 

assim como o reembolso das despesas efectuadas em resultado da sua legítima 

participação no processo (art. 18.º e art. 19.º da Lei de Prevenção da Violência 

Doméstica); garante apoio psicossocial, atendimento psicológico e psiquiátrico por 

                                                                 
106

 A vítima em processo penal é regulada a nível Europeu através da Decisão-Quadro de 15 de Março de 

2001 do Conselho da União Europeia onde é estabelecido que deverão ser elaboradas normas mínimas 

sobre a protecção das vítimas da criminalidade, em especial sobre o seu acesso à justiça e os seus direitos 

de indemnização por danos, incluindo custas judiciais, assim como deverão ser criados programas 

nacionais para financiar medidas, públicas e não-governamentais, de assistência e protecção das vítimas. 
107

 Conforme portaria n.º 229-A/2010, de 23 de Abril que estabelece o modelo de documento 

comprovativo da atribuição do estatuto de vítima do crime de violência doméstica. 
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parte de profissionais habilitados à despistagem e terapia dos efeitos associados ao 

crime de violência doméstica, bem como, a protecção por teleassistência (art. 20.º n.º 4 

e art. 22.º n.º 2 da Lei de Prevenção da Violência Doméstica e Protecção e Assistência 

das Vítimas), o direito à indemnização por parte do agente do crime (art. 21.º, n.º 1 da 

Lei de Prevenção da Violência Doméstica)
108

; o direito de retirar da residência todos os 

seus bens de uso pessoal e exclusivo, bens móveis próprios, bem como os dos filhos ou 

adoptados menores de idade
109

 (art. 21.º n.º 4 da Lei de Prevenção da Violência 

Doméstica). 

Caracteriza-se, ainda, como um processo célere – os processos por crime de 

violência doméstica revestem uma natureza urgente
110

, independentemente de não haver 

arguidos presos
111

 (art. 28.º da Lei de Prevenção da Violência Doméstica). 

 

6.3 O projecto-piloto de protecção por teleassistência e a vigilância 

electrónica de agressores 

 

Desta forma, entramos num capítulo com extrema importância na temática da 

violência doméstica.  

Constitui-se como assente na sociedade que necessitamos de novas soluções 

para a reabilitação dos agressores e para a prevenção da criminalidade além do recurso à 

prisão. Historicamente, os sistemas prisionais não se revelaram capazes de alcançar 

qualquer reabilitação significativa dos que ficaram a seu cargo e tornaram-se ainda um 

                                                                 
108

 O regime de concessão de indemnização às vítimas de crimes violentos e de violência doméstica 

encontra-se estabelecido na Lei n.º 104/2009, de 14 de Setembro e aprova o regime aplicável ao 

adiantamento pelo Estado das indemnizações devidas às vítimas de crimes violentos e de violência 

doméstica. Para tal atribuição é necessário que se verifiquem determinados requisitos cumulativos 

constantes no n.º 1 do art. 2.º da referida lei. 
109

À vitima de violência doméstica é reconhecido “o direito de retirar da residência de família todos os 

seus bens de uso pessoal e exclusivo e ainda, sempre que possível, os seus bens móveis próprios, bem 

como os dos filhos ou adoptados menores de idade. Se o arguido retém e sonega bens à ofendida, sobre a 

qual mantinha uma prática de violência psicológica, que é objecto do processo, deve ser ordenada a busca 

para efeitos de apreensão desses bens. A medida tem de ser considerada como meio necessário, adequado 

e proporcional à salvaguarda dos direitos da vítima”, conforme Ac. Tribunal da Relação do Porto, proc. 

3513/10.2TAMTS-A.P1, 23/01/2013. 
110

 “A tramitação dos processos referentes a este tipo de ilícito sempre segundo o regime dos processos 

urgentes integra -se nos objectivos visados pelo legislador, de clara inspiração vitimológica. A finalidade 

desta opção, desta busca de especial celeridade, não é a tutela do arguido, mas a protecção do ofendido. 

Neste domínio o ofendido identifica -se como um tipo de vítima especialmente fragilizada e que motiva a 

atribuição de um estatuto juridicamente regulado, com reconhecimento de específicos direitos e deveres 

(artigo 14.º a 52.º da Lei)” conforme exposto no Ac. do Tribunal Constitucional n.º 158/2012, proc. 

846/11, 28 de Março de 2012, disponível em Diário da República, 2.ª série — N.º 92 — 11 de Maio de 

2011. 
111

 Aplicação do regime previsto no n.º 2 do art. 103.º do Código de Processo Penal; 
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factor economicamente muito dispendioso para os Estados consumindo, desta forma, os 

escassos recursos existentes
112

. 

A reacção social inerente ao cometimento de um crime incide sobretudo na 

sanção prisional. Porém, desde os anos noventa que os Estados tendem a recorrer ao uso 

da vigilância electrónica como alternativa ao controlo penal prisional, a “dicotomia da 

privação da liberdade versus não privação da liberdade poderá ser enriquecida com um 

território novo, intermédio, emergente na intercepção daqueles dois espaços 

tradicionais”
113

.  

As verdadeiras motivações estatais, infelizmente, não se baseiam em 

preocupações humanísticas nem em soluções criminológicas mais benéficas para os 

agressores, mas sim devido à incapacidade para construir mais prisões e suportar os 

respectivos encargos. 

O uso da vigilância electrónica relativiza e interroga a prisão como paradigma 

prisional, abrindo campo a outras soluções. Este meio poderá ajudar a equilibrar as 

dimensões do controlo com factores de ressocialização do delinquente, proximidade à 

realidade vivida, ao meio social e ao trabalho. Porém, deve obedecer a rígidos 

parâmetros éticos de forma a salvaguardar perante a sociedade civil e o criticismo 

social
114

. 

Os dispositivos electrónicos de controlo agem sobre o corpo, sobre a sua 

permanência num local ou sobre a sua posição no espaço público, mas não visam um 

impedimento físico à sua mobilidade, ou seja, “não impedem por si mesmo o corpo de 

estar num determinado local ou de sair de um local de confinamento obrigatório (por 

regra, a habitação)”
115

 e esse comportamento está apenas dependente da vontade do 

agressor.  

A intrusão do Estado na vida privada da pessoa vigiada é um facto incontornável 

e acontece sempre que se trata da execução de uma pena
116

. Com a vigilância 

electrónica, o Estado invade o círculo e território pessoal ou o perímetro em redor da 

pessoa vigiada mas essa invasão deve ser sempre relativizada em função da alternativa a 

que aquela pessoa estaria sujeita, visto a pena de prisão ser a “mais radical intrusão do 

                                                                 
112

 Conforme CAIADO, Nuno, “Monitoramento electrónico e ética – um olhar de um prático”, em 

Monitoriamento Electrónico em Debate, Colecção Judiciário do Futuro, Vol. 1, Lumen Juris, Editora, 

pág. 163. 
113

 CAIADO, Nuno, op. cit., pág. 165 e 168; 
114

 CAIADO, Nuno, op. cit., pág. 165. 
115

 CAIADO, Nuno, op. cit., pág. 172. 
116

 “Desde que esteja legitimada judicialmente instituída pelo poder constitucional de coarctar, privar ou 

modificar a liberdade”, conforme CAIADO, Nuno, op. cit., pág. 177. 
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Estado na vida de uma pessoa materializada na execução da privação da liberdade e na 

incapacitação física”
117

. 

Quando o agressor se encontra a ser vigiado na sua habitação “a pessoa vigiada 

mantém a sua habitação convertida igualmente em espaço de execução de pena ou 

medida (...) e o território penal público transfere-se para o território privado individual, 

a casa” mas mesmo sendo invadido, “é mantido em poder do seu proprietário”
118

. 

Torna-se mais intrusivo a localização do vigiado através de posição móvel ou rastreio 

por satélite e, de acordo com este entendimento, temos enfrentado reservas à sua 

utilização na Europa, circunscrevendo a aplicação a casos laboratoriais ou em caso de 

controlo da proibição de contactos entre agressores e vítimas de violência doméstica. 

A Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro, ao aprovar o regime jurídico aplicável à 

prevenção da violência doméstica, à protecção e à assistência das suas vítimas prevê 

poder ser assegurada à vítima a protecção por teleassistência, quando tal se mostre 

imprescindível à sua segurança
119

, assim como a possibilidade de utilização de meios 

técnicos de controlo à distância para cumprimento das medidas de proibição e 

imposição de condutas de proibição de contacto com a vítima de violência doméstica, 

no âmbito de medidas de coacção, de suspensão provisória do processo, de suspensão 

da execução da pena ou como sanção acessória. 

A protecção por teleassistência assenta num sistema tecnológico constituído por 

um conjunto de equipamentos, aplicações informáticas e sistemas de comunicação e 

infra-estruturas técnicas que permitem apoiar as vítimas com necessidades especiais de 

protecção. Desta forma são utilizadas tecnologias de comunicação móvel e tele-

localização, assegurando à vítima uma resposta rápida e eficaz perante situações de 

perigo ou risco e apoio emocional permanente, vinte e quatro horas por dia e em todos 

os dias do ano. 

A Lei n.º 33/2010, de 2 de Setembro, veio regular a utilização de meios técnicos 

de controlo à distância (vigilância electrónica) revogando a anterior Lei n.º 122/99, de 

20 de Agosto, que regulava a vigilância electrónica prevista no art. 201.º do Código de 

Processo Penal. 

A utilização dos meios técnicos de vigilância electrónica tem o intuito de 

fiscalizar o cumprimento da medida de coacção de obrigação de permanência na 
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 CAIADO, Nuno, op. cit., pág. 178. 
118

 Ibidem. 
119

 Art. 20.º N.º 4 da Lei de Prevenção da Violência Doméstica e Protecção e Assistência das Vítimas. 
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habitação
120

 (alínea a) do art. 1.º), da execução da pena de prisão em regime de 

permanência na habitação
121

 (alínea b) do art. 1.º), da execução da adaptação à liberdade 

condicional
122

 (alínea c) do art. 1.º), da modificação da execução da pena de prisão
123

 

(alínea d) do art. 1.º) e da aplicação das medidas e penas previstas para a protecção da 

vítima de violência doméstica
124

 (alínea e) do art. 1.º). 

Da referida Lei podemos depreender que a vigilância electrónica pode ser 

efectuada pela monitorização telemática posicional (alínea a), n.º 1, art. 2.º), pela 

verificação de voz (alínea b), n.º 1, art. 2.º) ou através de outros meios tecnológicos que 

venham a ser reconhecidos como idóneos (alínea c), n.º 1, art. 2.º). 

A execução da vigilância electrónica deve sempre garantir o respeito pela 

dignidade da pessoa humana e os direitos e interesses jurídicos não afectados pela 

decisão que a aplicou (art. 3.º), dependendo a sua aplicação do consentimento do 

arguido ou do condenado (art. 4.º). 

A portaria n.º 220-A/2010, de 16 de Abril, veio estabelecer as condições de 

utilização inicial dos meios técnicos de teleassistência
125

 e dos meios técnicos de 

controlo à distância
126

. A teleassistência destina-se a garantir às vítimas de violência 

doméstica apoio, protecção e segurança adequadas, assegurando uma intervenção 

imediata e eficaz em situações de emergência, de forma permanente e gratuita (art. 2, n.º 

1 da Portaria n.º 220-A/2010, 16 de Abril). 

O sistema de vigilância electrónica é constituído por um conjunto de 

equipamentos, aplicações informáticas e sistemas de comunicação que permitem 

detectar remotamente a presença ou ausência de uma pessoa em determinado local e ou 

efectuar a sua identificação (art. 3.º, n.º 2 da Portaria n.º 220-A/2010, 16 de Abril) 

Actualmente, o funcionamento do sistema de vigilância electrónica actua por 

geo-localização
127

, e processa-se da seguinte forma: o dispositivo de geo-localização da 
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 Prevista no art. 201.º do Código de Processo Penal. 
121

 Prevista no art. 44.º do Código Penal. 
122

 Prevista no art. 62.º do Código Penal. 
123

 Prevista no art. 120.º do Código de Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade. 
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 Prevista no art. 35.º da Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro, supra citada. 
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 Art. 20.º n.º 4 e n.º 5 da Lei de Prevenção da Violência Doméstica e Protecção e Assistência das 

Vítimas; 
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 Art. 35.º da Lei de Prevenção da Violência Doméstica e Protecção e Assistência das Vítimas; 
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 Anteriormente a vigilância electrónica operava por rádio frequência na modalidade de reverse tagging, 

em que o agressor transporta a pulseira electrónica, e a unidade de monitorização é instalada em casa da 

vítima, gerando um alarme quando o agressor se aproxima da habitação da vítima, enquanto que a vítima, 

transporta um pager que detecta os sinais de rádio frequência da pulseira electrónica, gerando também um 

alarme por aproximação do agressor, permitindo a protecção da vítima fora da sua habitação, conforme 

CAIADO, Nuno e CORREIA, Luís M., em Eis o Futuro: vigilância electrónica por geo-localização para a 
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vítima vai transmitindo a sua localização para o servidor, e do mesmo modo, o 

dispositivo de geo-localização do agressor vai transmitindo a sua localização, e ambas 

as informações de localização são enviadas para o servidor dos serviços de vigilância 

electrónica, que processa essa informação e a guarda em memória
128

.  

A informação da localização do agressor é processada no sentido que, num raio 

definido à sua volta, este não se pode aproximar de zonas de exclusão. E quando o 

círculo virtual ao redor do agressor penetra numa zona de exclusão é gerado um alarme 

nos serviços de vigilância electrónica
129

. 

 

 

Imagem 1 – ilustração das áreas de exclusão e da área circundante ao agressor que transmite a informação 

para o sistema de vigilância electrónica por geo-localização130. 

 

Este mecanismo electrónico consegue, em situações de violência doméstica, 

garantir que os agressores tenham uma menor possibilidade de se aproximar da vítima.  

De acordo com os indicadores estatísticos mensais de vigilância electrónica
131

, 

desde 2009 até ao presente, verificamos uma taxa de sucesso de 96,99%, sendo que a 

taxa de revogação (por incumprimento ou por outros motivos) se encontra nos 3,31%. 

Actualmente, no ano de 2013, mais precisamente no final do mês de Junho, o número 

de casos em execução era de 146 agressores que se encontravam a ser vigiados pelo 

sistema de geo-localização
132

. 

                                                                                                                                                                                            
fiscalização da proibição de contactos no âmbito do crime de violência doméstica, em Revista do 

Ministério Público, n.º 129, Janeiro - Março de 2012, pág. 98. 
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 Conforme CAIADO, Nuno e CORREIA, Luís M., op. cit., pág. 103. 
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 O envio das informações é feito em tempo real e a sua recepção no computador dos serviços de 

vigilância electrónica é de alguns segundos, conforme CAIADO, Nuno e CORREIA, Luís M., ob. cit., 

pág. 104. 
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 CAIADO, Nuno e CORREIA, Luís M., op. cit., pág. 128. 
131

 Conforme disponibilizado pela Direcção de serviços de vigilância electrónica, em Maio de 2013.  
132

 Conforme informação obtida junto da Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais - Direcção 

de Serviços de Vigilância Electrónica, no mês de Junho de 2013. 
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Este sistema permite às autoridades, localizar o agressor quando viola a 

proibição de se aproximar da vítima. Nesta modalidade são definidos perímetros de 

inclusão (bairro, cidade, município) ou de exclusão (bairro da vítima, zona escolar) cuja 

violação faz accionar um alarme a partir do qual se acede ao trajecto do agressor.  

Sempre que tal ocorre, é emitido um sinal de alarme para o pager da mulher 

agredida e para a Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (anterior Direcção 

Geral de Reinserção Social)
133

 que por sua vez, comunica às competentes autoridades.  

Apesar destes mecanismos de controlo gerarem controvérsia, existe uma 

crescente necessidade na sua utilização de forma a aliviar a existente pressão do sistema 

prisional.  

Este sistema de vigilância electrónica por geo-localização tem um papel 

relevante na execução da fiscalização da proibição de contacto entre o agressor e vítima 

de vigilância electrónica, desde que a mesma seja credível e gerida por protocolos e que, 

além disso, limita o poder do agressor e confere à vítima uma renovada capacidade de 

afirmação da sua liberdade pessoal
134

.  

 

7. Actuação do agressor 

 

O agressor pode actuar, sobre a vítima, de uma forma emocional e psicológica. 

Inicia a violência criticando negativamente atributos físicos: humilha, difama, grita, 

ameaça a própria e familiares ou amigos, intimida, persegue, destrói objectos 

importantes, entre outros.  

Quando utiliza uma violência física sobre a vítima, empurra, bate, queima, aperta o 

pescoço, entre outro tipo de actos violentos. E ainda pode recorrer a uma violência 

sexual: forçando a vítima a ter, ou a assistir a, relações sexuais contra a sua vontade, que 

com o agressor, quer com terceiros. Assim como, actuando sobre a mesma com torturas 

sexuais. O agressor pode recorrer à imposição de isolamento social e relacional com a 

vítima, controlando-a economicamente e dominando-a. 
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 Serviço da Administração pública que a lei designa para a execução da vigilância electrónica, que 

materialmente fiscaliza a execução da decisão da autoridade judiciária. 
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 Conforme CAIADO, Nuno e CORREIA, Luís M., op. cit., pág. 126. 
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A actuação do agressor pode ser qualificada por um ciclo denominado Ciclo da 

violência conjugal
135

 que se caracteriza por certos elementos importantes para a 

compreensão da relação de violência entre o agressor e a vítima. 

Na primeira fase, de acumulação de tensão, existe um aumento de tensão, em que o 

agressor intimida e controla a vítima provocando-lhe medo, maltratando-a 

psicologicamente, com mudanças repentinas e imprevistas no seu comportamento e com 

pequenos incidentes de maus-tratos. A vítima minimiza o sucedido e tenta negar os 

maus-tratos, atribuindo a culpa do incidente a factores externos. Ao início, a mulher tem 

algum controlo sobre o sucedido mas com o aumento da tensão vai perdendo esse 

domínio. O agressor, devido a essa aparente aceitação passiva não tenta controlar-se e 

acredita ser detentor do direito de maltratar de forma a conseguir que a mulher se 

comporte como ele quer; 

A segunda fase de explosão e agressão caracteriza-se por uma descarga 

incontrolada de tensão que se acumula e conduz a um incidente de explosão de 

violência física, psíquica e/ou sexual, provocando pânico e medo na própria vida da 

vítima. As mulheres entram num estado de colapso emocional, com sintomas de 

indiferença, depressão e sentimentos de impotência. Tendem a permanecer isoladas e 

podem passar vários dias até pedirem ajuda. Posteriormente entra num estado de calma, 

de choque, negação e incredulidade em relação àquele sucedido. 

Na terceira, e última fase, denominada de arrependimento e lua-de-mel a violência e 

a tensão desaparecem. O agressor utiliza estratégias de manipulação afectiva e mostra 

um comportamento afável, desculpando-se e prometendo que não voltará a suceder. 

Comporta-se de maneira encantadora e amorosa, de forma à mulher permanecer junto 

dele, argumentando com o arrependimento que parece sincero. Tenta demonstrar à 

mulher que vai mudar. Esta fase dura cada vez menos tempo, aumentado a frequência e 

intensidade das anteriores fases. O próprio agressor acredita que não voltará a maltratar 

e vai conseguir controlar-se. Ao mesmo tempo, acredita que a mulher aprendeu a 

comportar-se de forma adequada e não será obrigado a magoa-la. 

Desta forma, durante o tempo que a relação persiste, estes episódios voltam a 

repetir-se, cada vez com um período mais curto entre eles e a gravidade e intensidade 

aumenta, tornando-se um círculo vicioso, uma espiral de violência denominada por 

Escalada de violência
136

. 
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Coloca-se, então, pertinentemente a questão de se é possível o tratamento dos 

agressores
137

 recorrendo a programas de reabilitação e se as penas e medidas 

sancionatórias aplicadas serão eficazes. Vincaremos a nossa breve exposição baseando-

nos em programas de reabilitação contra pessoas acusadas ou condenadas por violência 

doméstica, realizados nos Estados Unidos e em Inglaterra
138

. 

As críticas ao tratamento dos agressores passam por temer que se individualize o 

problema social como algo proveniente de certos indivíduos com desvios psicológicos e 

ignorando as estruturas e apoios sociais que permitem estes comportamentos, assim 

como, o facto de estes programas desviar fundos que de outra forma seriam destinados 

às vítimas das agressões. Mostram-se ainda preocupados com a esperança mantida pela 

mulher em relação à reabilitação do agressor e que a pode reter nessa violência.  

As críticas reportam-se também ao facto de os programas de reabilitação serem 

ineficazes por falta de comparência dos agressores às sessões ou devido à sua 

reincidência no exercício de agressões.  

Quando se refere que o programa de reabilitação é ineficaz, ao compará-lo com a 

pena de prisão, devemos ter em conta que a segurança da pena de prisão é apenas 

aparente visto que, o efeito que incapacita o agressor é anulado quando o este cumpre a 

pena, podendo voltar a agredir a sua companheira
139

. 

O êxito destes programas passa por comprovar se os agressores não voltam a 

agredir, se representam um número menor de reincidências e se a sua participação altera 

ou não a forma de pensar. Parece-nos que sim. Entrevistas realizadas a agressores que 

participaram em programas de reabilitação reflectiam uma alteração da forma de pensar, 

enquanto a alteração do comportamento daqueles que foram sancionados com outras 

penas, demonstravam o temor pelas mesmas, e um ano depois continuavam a negar ter 

sido violentos ou culpando a mulher por tais atitudes
140

. 

Desta forma, podemos concluir que todo o tipo de intervenção produz um impacto 

nos agressores mas a condenação em programas de reabilitação representa perspectivas 

mais favoráveis na alteração da sua actuação e diminuição das agressões exercidas. 
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8. A convivência do agressor com as vítimas, testemunhas e menores 

 

8.1 Vítimas 

 

 Apesar do agressor reiteradamente infligir maus-tratos sobre a vítima, na maior 

parte das vezes, esta tende a permanecer na sua residência, por um elenco de diversas 

razões: a residência também é sua; a vítima não tem para onde ir; vive economicamente 

dependente do agressor; acredita que a agressão foi a última e que não se voltará a 

repetir ou que o agressor vai alterar o seu comportamento. 

 

 

8.2. Testemunhas 

 

Para que a testemunha preste um contributo útil, verdadeiro e espontâneo
141

 é 

necessário que seja protegida contra qualquer tipo de efeitos prejudiciais gerados pelo 

agressor. 

O agressor tende a exercer sobre as testemunhas um controlo, de forma a induzi-

las a prestar depoimentos falsos sobre os factos ou a omiti-los, chegando a ameaça-las 

para que não deponham de forma a prejudicá-lo. 

Estas condutas podem revestir diversas formas, entre elas, qualquer género de 

ameaças, pressão, intimidação, coacção ou até suborno
142

. 

 

8.3 Menores 

 

As crianças podem ser consideradas vítimas de violência doméstica como 

testemunhas de violência doméstica, sendo que tal inclui presenciar ou ouvir os abusos 

infligidos sobre a vítima, ver os sinais físicos depois de episódios de violência ou 

testemunhar as consequências desta violência na pessoa abusada; podem ser 

instrumentos de abuso quando um pai ou mãe agressor utilizar os filhos como uma 

forma de abuso e controlo; ou ainda como vítimas de abuso, nos casos das crianças que 
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forem física e/ou emocionalmente abusadas pelo agressor (ou mesmo, em alguns casos, 

pela própria vítima
143

.  

As situações de maus-tratos, físicos ou psíquicos, exercidos sobre os menores ou 

contra familiares dos mesmos, acarretam determinadas consequências para os mesmos 

devido a essa convivência. Coabitar, e estar, com a família deixa de ser um ambiente 

seguro, de confiança e compreensão e torna-se num ambiente inapropriado para o 

menor crescer e se desenvolver.  

O Estado encontra necessidade em intervir actuando em “substituição ou em 

complemento da acção dos pais (…) face às situações em que às crianças e aos jovens 

se atravessam obstáculos susceptíveis de colocar em crise o seu processo de 

socialização”
144

. 

Apesar de a violência doméstica ser exercida contra algum dos seus 

familiares
145

, o menor vê o seu bem-estar e desenvolvimento integral afectado devido a 

essa violação de direitos e visto não estar inserido numa atmosfera familiar que propicie 

o seu pleno desenvolvimento. 

O menor deve conviver num ambiente familiar sem violência pois este torna-se 

“muito importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente, uma vez que os 

primeiros anos de um individuo são determinantes para a construção emocional, ou seja, 

esse período constituí a base fundamental para o equilíbrio psicossocial
146

.  

O relacionamento dos menores com os pais depende da “comunicação afectiva 

que se estabelecem na infância que condicionam grande parte do que se passa na 

adolescência”
147

, sendo que os “maus tratos cometidos pelos próprios familiares são os 

que possuem mais graves consequências para crianças e jovens, uma vez que é na 

família que a criança/jovem tem que se sentir segura”
148

. 
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Em virtude de se verificar um mau prognóstico para os futuros desempenhos do 

menor
149

 existe legitimidade de intervenção quando estes se encontrarem numa situação 

de perigo gerada pelos pais, representante legal ou por quem tenha a sua guarda de 

facto.  

Segundo o art. 3.º, alínea a), da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em 

Perigo, o menor encontra-se em perigo quando está sujeito, de forma directa ou 

indirecta, a comportamentos que afectem gravemente a sua segurança ou o seu 

equilíbrio emocional.  

As Comissões de Protecção de Crianças e Jovens têm a finalidade de promover 

os direitos da criança e do jovem, prevenindo e pondo termo a situações susceptíveis de 

afectar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. 

Com as medidas aplicáveis aos menores, as Comissões de Protecção visam 

afastar o perigo em que estes se encontram, proporcionando condições que permitam 

protegê-los de forma a garantir que os mesmos voltem a ter o seu equilíbrio físico, 

emocional e psicológico.  

A sua actuação pode basear-se em apoio junto dos pais/familiares, confiando a 

criança a pessoa idónea ou apoio para a autonomia de vida, ou confiança a pessoa 

seleccionada para adopção, assim como em regime de acolhimento familiar, 

acolhimento em instituição ou também, confiança a instituição seleccionada para 

adopção. 

Deve ficar ciente que se o individuo, desde a infância, vive num ambiente de 

violência e insegurança no meio familiar, será extremamente prejudicado no seu plano 

psicológico e, provavelmente, achará normal recorrer a meios físicos nas relações 

interpessoais que mantenha, para que os seus pares se submetam à sua vontade, ou seja, 

tenderá sempre a empregar os mesmos meios de violência já utilizados pelos seus pais, 

ao qual assistiu durante a infância, convencido de que essa é a única forma de se fazer 

respeitar
150

. 

As crianças e jovens que conviveram em ambientes de maus-tratos e de 

violência podem ter sequelas para toda a vida. A idade do menor, o grau de 

desenvolvimento do menor, a sua personalidade, o tipo, a frequência e a gravidade de 
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violência a que assistiu e a relação existente entre a vítima e o agressor são factores que 

podem influenciar o nível de impacto nos menores
151

. 

As crianças podem vir a ter certas vulnerabilidades no seu comportamento, 

como determinadas reacções de externalização (dificuldades de atenção, 

comportamento agressivo) ou de internalização (baixa auto-estima, estados 

depressivos), revelando problemas comportamentais na convivência com outros 

indivíduos (revelando um afecto significativamente mais negativo), podendo até iniciar 

determinados comportamentos delinquentes.  

Torna-se necessária a “intervenção precoce na família para que as 

crianças/jovens consigam restabelecer o vínculo de confiança e segurança para viver em 

um ambiente que proporcione o seu bem-estar e seja capaz de reestruturar a sua saúde 

física e psicológica”
152

. 

A criança deve continuar no seu meio natural de vida e a colocação institucional 

deve ser sempre vista como a ultima ratio. Enquanto subsistem os problemas de 

violência, perante a agressividade de um dos progenitores em relação ao outro, durante 

o julgamento do crime de violência doméstica ou durante o processo de divórcio dos 

pais, se o ambiente familiar não for o mais aconselhável, a criança deve acolhida por 

familiares próximos e com quem mantenha uma boa relação (como por exemplo, avós, 

tios, padrinhos)
153

.  

Independentemente do progenitor-agressor não exercer a violência directa sobre 

o menor, a convivência com este não é a melhor solução para o seu crescimento. Não 

podemos manter a mentalidade instituída de que “o pai pode bater na mãe mas continua 

a ser um bom pai”
154

. 

A solução deve passar por residir com o progenitor-vítima, se este não residir no 

mesmo seio do agressor, devendo este último ser acompanhado psicologicamente e 

orientado na maneira como lida com o menor, de forma a esclarecer se não existe uma 

situação de risco que ponha em perigo a segurança do menor
155

. 
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Conclusões 

 

O legislador Português tem demonstrado uma preocupação na salvaguarda das 

vítimas de violência doméstica apostando em medidas de prevenção e combate a este 

flagelo e temos assistido, nos últimos anos, a um crescimento do número de medidas 

que vigoram neste âmbito e tendem a ampliar a protecção existente. 

Após a explanação do regime da violência doméstica, pareceu-nos pertinente 

delimitar as vítimas deste tipo de violência e concluímos que a maioria é do sexo 

feminino, não devido a características pessoais de cada um dos géneros, mas sim por via 

de todos os factores enraizados na sociedade, como o facto de a mulher ter tido, deste 

sempre, uma posição subordinada na sociedade, sujeita à superioridade masculina, 

devendo obediência e sobre as quais eram infligidas medidas de correcção julgadas 

necessárias pelos maridos. Estes factores acarretam, mesmo ainda nos dias de hoje, 

graves consequências para as mesmas. 

Constatamos que no sistema português, podem beneficiar das medidas de 

protecção toda e qualquer pessoa que intervenha no processo e possa contribuir para a 

prova do crime, bem como os outros intervenientes processuais: os lesados e as partes 

civis, o assistente ofendido, os peritos e os consultores técnicos.  

Porém, é de ressalvar que esta lei encontra-se especialmente vocacionada para a 

criminalidade organizada e impede a aplicação de algumas destas medidas a casos de 

criminalidade menos grave, apesar de se justificar, em algumas situações, ponderosas 

necessidades de protecção.  

                                                                                                                                                                                            
separou da mãe há cerca de três anos e que não compareceu à conferência a que alude o art. 175º da 

OTM, põe-se a questão de saber se o pai, na eventualidade de um dia pretender reatar a sua relação com a 

menor deverá ser autorizado a tal, ou se, como pretende a mãe, lhe deverá pura e simplesmente ser vedada 

tal possibilidade. Não se põe em causa que ao progenitor a quem a guarda não é confiada deverá ser 

fixado, um regime de visitas, que lhe permita manter relações pessoais com o menor, excepto essas 

relações prejudiquem seriamente os interesses deste, de harmonia com o disposto no nº2 do art. 180º da 

OTM. Contudo, no caso em apreço, haverá que ter em consideração, em primeiro lugar, que a relação 

entre o pai e a menor sofreu um corte total desde há cerca de três anos – desde os três anos de idade que o 

pai não visita nem contacta com a menor (actualmente com sete anos). Por outro lado, haverá que atender 

às causas que se encontrarão na origem da separação dos seus progenitores – forte conflitualidade 

e violência doméstica relacionada com a toxicodependência e o alcoolismo do progenitor –, 

toxicodependência e alcoolismo que se manterão, conforme o confessado pelo (...) e note-se ainda que tal 

conflitualidade terá atingido um tal nível de gravidade que a requerida e as suas filhas se viram forçadas a 

integrar uma casa abrigo no Norte do país, através da APAV”
.
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Existe assim uma urgência do legislador se debruçar sobre este problema. Assim 

como, se deve verificar uma maior sensibilização e formação dos advogados para o 

patrocínio de causas de violência doméstica. É necessário que haja um espírito de 

solidariedade e de apoio às situações de violência. 

As medidas vigentes no nosso ordenamento jurídico revestem um carácter 

excepcional sendo aplicadas apenas se forem necessárias e adequadas à protecção das 

pessoas e à realização das finalidades do processo, constituindo, desta forma, a ultima 

ratio em relação a outras medidas menos gravosas. 

Posteriormente, analisámos o regime da Lei n.º 112/2009 que estabelece o 

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

assistências das suas vítimas. O Estado deve assegurar e garantir as medidas de 

protecção e ressarcimento dos danos causados às vítimas de violência doméstica. 

Constatamos que o agressor actua exercendo violência física e psicológica sobre 

as vítimas, comportando vários ciclos e expoentes de violência. A sua inserção em 

programas de reabilitação representa um factor favorável à alteração de pensamento do 

agressor e à não reincidência de agressões.  

Torna-se primordial a protecção dos menores pois a convivência num ambiente 

de violência acarreta graves consequências no seu desenvolvimento pessoal, social e 

escolar. Não se pode conceber o facto de ao ser aplicada uma medida de coacção de 

afastamento ao agressor, corra um processo de regulação paternal que estabelece ao 

agressor um regime de visitas. A situação é incompatível e existem no nosso 

ordenamento jurídico por falta de comunicação entre os tribunais e devido ao facto de 

não existir um registo central, visto que num tribunal o agressor aparece sem incidentes 

e noutro é-lhe aplicada uma medida de coacção. 
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