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-Deliberarao n.' 238/AML/2014: 

Apravada par unanimidade e aclama,ao. 

- Proposta n.' 330/CM/2014-•Apreciar o I Plano Municipal 
de Preven9ao e Combate a Violencia Domestica e de Genera 
do Municipio de Lisboa 2014-2017• 

Subscrita pelo Vereador Joao Alonso. 

Proposta n.' 330/2014 

Assunto: Aprovar o I Plano Municipal de Preven9ao e Combate 
a Violencia Domestica e de Genera do Municipio de Lisboa 
2014-2017, ap6s submissao a consulta publica durante 
o periodo de 30 dias. 
Pelouro: Direitos Sociais. 
Servi9o: Departamento de DesenvoMmento Social. 

Considerando que: 

- 0 trabalho iniciado pelo Municipio de Lisboa, em 2009, 
nas areas da igualdade de genera e preven9ao e combate 
a viol€:ncia domestica e de genera se consubstancia, no que 
a preven9ao e combate a violencia diz respeito, neste I Plano 
Municipal de Prevenrao e Combate a Violencia Domestica 
e de Genera do Municipio de Lisboa 2014-2017: 

-A prevenrao e o com bate a violencia de genera, incluindo 
a violencia domestica, e urn objetivo preconizado na 
estrategia do Pelouro dos Direitos Socials para a govemarao 
2014-2017; 

- 0 I Plano Municipal de Prevenrao e Combate a Violencia 
Domestica e de Genera do Municipio de Lisboa 2014-2017 
pretende adotar uma perspetiva integrada e holistica na 
compreensao do fen6meno da viol€:ncia domestica e de 
genera, privilegiando 16gicas de interven9ao de praximidade; 

- 0 I Plano Municipal de Preven9ao e Com bate a Violencia 
Domestica e de Genera do Municipio de Lisboa 2014-2017 
preconiza a implementarao de medidas de politicas publicas 
municipais em tomo de cinco areas estrategicas de 

intervenrao: 0 lnformar, sensibilizar e educar; iQ Prateger 
as vitimas e promover a integra98.0 social; iiO Prevenir a 
reincid€:ncia - intervenyao com agressores; iv) Qualificar 
profissionais; e v) lnvestigar e monitorizar; 

- Foi aprovada a Praposla do I Plano Municipal de Prevenrao 
e Combate a Violencia Domestica e de Genera do Municipio 
de Lisboa, em Reuniao de Camara de 26 de fevereira de 
2014, atraves da Deliberarao n.' 76/CM/2014, tendo 
igualmente sido apravado submete-Ia a discussao publica 
para recolha de sugestoes, durante o periodo de 30 dias, 
bern como submete-la a posterior apreciarao pela Camara 
Municipal e pela Assembleia Municipal; 

- 0 periodo de discussao ou consulta publica !eve inicio 
a 21 de marro de 2014 (dia seguinte a data da publicarao 
do Anuncio n.' 4/2014, no Boletim Municipal n.' 1048) 
e terminou no dia 7 de maio de 2014; 

- Se encontra concluida a anillise e integrarao, par parte 
do grupo de trabalho de apoio a elaborarao do I Plano 
Municipal de Prevenrao e Combale a Violencia Domestica 
e de Genera do Municipio de Lisboa 2014-2017, das 
proposlas e sugestoes efetuadas no periodo da consulta 
publica; 

- Importa agora submeter a apravarao da Camara Municipal 
o documenlo final do I Plano Municipal de Prevenrao 
e Combate a Violencia Domestica e de Genera do Municipio 
de Lisboa 2014-2017. 

Tenho a honra de prapor que a Camara Municipal delibere: 

- Apravar o I Plano Municipal de Prevenrao e Combate 
a Violencia Domestica e de Genera do Municipio de Lisboa 
2014-2017, ora anexo e que faz parte integrante da 
presente Praposta, submetendo-o a Assembleia Municipal, 
para aprava9ao, nos termos e ao abrigo da alinea a) 

do n.' I do artigo 33.' e da alinea h) do n.' I do artigo 25.' 
da Lei n.' 75/2013, de 12 de selembro. 

Anexo: I Plano Municipal de Prevenrao e Combate a Violencia 
Domestica e de Genera do Municipio de Lisboa 2014-2017. 
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I - Enqu,adramento e Contextualiza!;liO 

1_- Enquadramento conceptual 

A violen:cia contra as mulheres, definida na Declara9iio e Plataforma de A9iio de Pequim, 
da Orgaruza9iio das Nayiies Unidas (1995) como "qualquer ato de violencia baseada no 
genero, de que resulte ou possa resultar sofrimento ou danos fisicos, psicologicos ou 
sexuais para as mulheres, incluindo a ameaya da pnltica de tais atos, coayiio ou privayiio 
arbitraria da liberdade,. seja na vida publica ou privada, constitui-se como uma grave 
violayiio dos direitos humanos e das liberdades fundamentais". 

Ainda que nem sempre se verifique uma utilizayiio harll6nica dos diversos conceitos em 
causa, e internacionalmente reconhecido nos principais instrumentos sobre Direitos 
Humanos adotados pelas Na<;Oes Unidas, Conselho da Europa e Uniao Europeia, que a 
violencia contra as mulberes resulta de uma assimetrica relaQao de poder entre homens e 
mulheres, socialmente construida e· reproduzida atraves de um processo de naturalizayiio 
das desigualdades de genera. E este o entendimento do Conselho da Europa que, no texto 
da Convenyiio para a Prevenyiio eo Combate a Violencia Contra as Mulberes e a Violencia 
Domestica (Convenviio de Istambul, 2011), rati:ficada par Portugal1 em 5 de Feverciro de 
2013 (o primeiro pais da UE a fazb.lo), reconhece o canl.cter ·estrutural do fen6meno. Esta 
Convenyiio, cuja elaboraQao surge na sequencia das recomenda<;Oes da Task.Force to 
Combat Violence against Women, including Domestic Violence do Conselho da Europa 
(2008), e integrando o conhecimento e recomenda<;Oes de inlimeros documentos anteriores 
(como a Convenyiio para a Protegao dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais [1950], a Recomendayiio Rec.[2002]5 do Conselho da Europa ou a 
Convenyiio das Nayiies Unidas sobre a Eliminayiio de todas as Formas de Discriminayiio 
contra as Mulheres [1979], entre muitos outros), define a vioJSncia contra as mulheres 
como "nma forma de discriminayiio contra as mulheres, abrangendo todos os atos de 
violencia de geoero que resultem, ou possam resultar, em danos ou sofi:imentos fisicos, 
sexuais, psicol6gicos ou econ6micos para as mulheres, inclnindo a ameaya de tais atos; a 
coayiio ou a privayiio arbitrana da liberdade, tanto na vida pliblica como na vida privada"2

; 

a violencia domestica como abrangendo "todos os atos de violencia fisica, sexual, 
psicol6gica ou econ6mica que ocorrem na familia ou na unidade domestica, ou entre 
c6njuges ou ex -c6njuges, ou entre companheiros ou ex -companheiros, quer o agressor 
colibite ou tenha coabitado, ou nao, com a vitima';z; e a violencia de genero exercida contra 
as mulheres como abrangendo "toda a violencia dirigida contra a mulber por ser mulher ou 
que afeta desproporcionalmente as mulheres"2

• 

A violencia contra as mulheres e a violencia domestica, pelo sen carater de violencia, de 
genero, constitni-se como um problema de dificil resoluyiio a curto prazo na medida em 

1 Decreta do Presidente daRepiiblica n." 1312013. de 21 dejlllleiro. 
1 Convenclo do Conu:tho·dn Europa para a Pn;veoy!o co Com bate A Viol!ncia Contra ns Mulheres c a Violenda DornCstica (2011). 
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que envolve uma necessidade de altera~o de mentalidades, ao nfve1 da mudanya dos 
estere6tipos de genera associados aos papeis sociais. 

Reci.Iando a dticada de setenta do s6culo XX, e depois de muitas press5es dos movimentos 
de mulheres e feminfstas, a ONU determina o ano de 1975 como Ano Intemacional da 
Mulher, organfzando neste ambito a I Conf-erencia Mundial Sabre as Mulheres, na Cidade 
do Mexico. Um dos resultados desta conferencia foi a decisiio de instituir a decada 
segointe (1976-1985) como a Decada das Na~5es Unidas para as Mulhere5: pela primeira 
vez, a organfza~o tinha tido uma infciativa politica orientada para as mulheres. Quase no 
final da primeira metade da Decada das Nas:oes Unfdas para as Mulheres, em 1979, a 
Assembleia Ger8! adoton a C0nvenyiio sobre a Eliminayiio de Todas as Formas de 
Discrimina91io contra as Mulheres (CEDA W), um instrumento jurldico de proteyilo e 
promo9iio dos direitos humanos das mulheres, ratificada pela Assembleia da Republica 
Portugoesa em 1980, vincnlando, desde entiio, o Estado Portugoes ao cnmprimento do 
disposto no sen articulado (Lei n.0 23/80, de 22 de Julho ). 

Mais tarde, o Comite Econ6rnico e Social Europeu, atraves de um parecer sobre violmcia 
domestica contra as mulheres (2006), vem retomar a ideia de que "o desenvo1vimento da 
sociedade democratica no sen conjunto esta bloqileado"3

, na medida em que subsiste uma 
sociedade baseada numa, historicamente construida, "relayao ·de poder desigual entre os 
sexos"3 que serve de base a uma naturalizayao da vio1encia contra as mulheres, 
nomeadarnente a domestica. Sendo a seguranya e a igoaldade de oportunfdades para as 
mulheres uma questiio fundamental, este documento vern sublinhar a necessidade de uma 
estrategia concertada a nivel europeu de "prevenfr estes atos de violencia e encontrar meios 
eficazes de ed~ea~o, prevenglio, penaliza9iio criminal do agressor e apoio as vitimas"3

• 

Igualmente a resoluyiio do Parlamento Europeu de 2009 vem reforyar a necessidade de 
cria9l!o de politicas nacionais que ·combatam eficazrnente todas as formas de violencia 
exercidas sobre as mulheres, agindo ainda na area da preven9ao, da prote~ao das vitimas e 
da ayao penal contra os agressores. Tambem a Estrategia para a Ignaldade entre Hornens e 
Mulheres, 2010-2015, define como um dos seus eixos prioritanos a promoyao da dignidade 
e integridade erradicando a violencia de genero. 

De facto, tem-se assistido a uma utilizaylio diversa dos conceitos de violencia contra as 
mulheres, domestica e de genero. A ideia de violmcia domestica surge com as conclusoes 
dos primeiros. estudos s0bre vioHlncia contra as mulheres, datando de 1995 o primeiro 
realizado em Portugal (Louren~o, Lisboa e .Pais; 1997). A :nfvel nacional, percebeu-se 
desde logo que a maior parte da violencia exercida sobre as mulheres ocorria no espago da 
casa-:fumiiia. Sabc-sc ainda, peia investiga<;ilo levada a cabo desde entiio, que. esta 
violmcia se configura como uma violencia de genero, na medida em que reflete 
assimetrias de poder e dos pa:peis sociais associados ao sexo, social e historicamente 
produzidas e reproduzidas, que tendem a ·penalizar .fortemente as mulheres. Estudos 
revel am que essa mesma penalizagiio nao se traduz somente em marcas fisicas visiveis e 

1 :Pareeer do ComiteS Econ6lll.ico c Social Europeu sob:e ''Violt:ncia domestica contra as mulheres., (2006). 
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_ imediatas. Os custos para as mulheres, quer ao nivel social, econ6mico e da sa-Ude sao por 
demais significativos (Lisboa ct a!., 2006; Lisboa, Vicente c Barroso, 2005). Custos esses 
que afetam nlio so a pr6pria vitima como tambem aquelas c aque1es que Jhe estlio pr6ximos 
e a propria sociedade em que se inserem. Alias, e de referir que existem custos econ6micos 
assoCiados, que foram ja calculados, e que sao suportados pe!o Servic;o Nacional de SaUde, 
ou seja, por todos/as os/as contribuintes (Barros et a!., 2008). Estes custos sao a curto, a 
medio e a Iongo prazo, uns vis[veis e quaoti:ficaveis e outros mais ocultados e dificeis de 
quaoti:ficar. 

0 enquadramento legal destas questoes tern vindo a acomodar os avaos:os no conhecimento 
produzido com o intuito de servir de forma mais adeqnada os seus prop6sitos de proteyi!o 
das vftimas, puuir quem perpetra este crime e contnbuir para a erradicayi!o da violencia 
domestica e de genera. Assim, o V Plano Nacional de Prcven91io e Combate a Violencia 
Domestica e de Genero (V PNPCVDG 2014-2017) remete a conceptualizagao de viol8ncia 
domestica .para o definido no arligo 152.0 do C6digo Penal. Este. artigo do referido 
diploma, alterado pe1a Lei n.0 19/2013 de 21 de Fevereiro, determina o crime de violencia 
domestica quaodo, de modo reiterado ou nao, sejam infligidos ''maus tratos fisicos ou 
pslquicos, incluindo castigos corporais, privayijes da liberdade e ofensas sexuais: a) Ao 
cllnjuge ou ex-cilnjuge; b) A pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente 
mantenha ou tenha maotido uma relagiio de namoro ou uma relaylio aruUoga a dos 
cllnjuges, ainda que sem coabitayiio; c) A progenitor de descendente co mum em 1. • grau; 
ou d) A pessoa particulannente indefesa, nomeadamente em razao de idade, defici~ncia, 
doen9a, gravidez ou dependencia economica, que com ele coabite". E ainda de referir que 
nos artigos 132° e 145° do mesmo C6digo (relativos. ao homicidio e a ofensa a integridade 
fisica, respetivamente) sao tidas como agravantes nao so as circunstlincias que cabem no 
crime de violencia domestica como tambem o facto do ato "ser determinado [ ... ] pelo sexo, 
pela orientas:ao sexual ou pela identidade de geoero da vitima". Alias, as pessoas lesbicas, 
gay, bissexuais, transgenero, traosexuais e intersexo (LGBTI) tern sido, durante seculos, 
sujeitas a formas de intolerancia generalizada e persistente, assentes em representa~oes 
hcteronorrnativas da masculinidade e feminilidade, conduzindo, muitas vezes, a 
perpetra9iio de atos de violencia sobre essas pessoas apenas par serem LGBTI. 

0 V PNPCVDG vern ainda salieutar o facio do desenho das atuais estrategias ser o 
resultado de um processo de conhecimento cumulative no qual a investiga91io acadtimica 
teve um papel fundamental, destacando ainda o pape1 das organizayijes da sociedade civil. 

A Lei n. • 112/2009 de 16 de Setembro vern, por seu tumo, estabelecer o regime juridico 
: aplicave! a prevenyaO da vioJencia domestica, a proteyi!o e a assistencia das suas vitimas, 
prorilovendo, entre muitas outras ayijes, o envolvimento das comuilidades locais no 
trabalho de proteylio e de preven9ao. Neste contexto, e ainda importaote referir a diretiva 
2012/29/UE, que estabelece as normas minimas relativas aos direitos, ao apoio e a 
proteylio das vitimas de criminalidade, cuja impl~mentayao nos Estados-Membros ira ser 
avaliada no final"de 2017. 
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0 V PNPCVDG constitui-se assim, como a principal instrumento de politica nacional 
visando o combatc da violencia domestica tanto na sua dimensao jmidico-penal, como na 

· preven91i0 e na protC91io das vltimas, procurando fazcr uma articula9lio entre as politicas 
nacionais e as orientag(ies intcrnacionais nesta materia, no qual o prcsente plano se 
procurara integrar tendo em considera<;ao as especificidadcs locais. 

Os dados mais recentcs da Organizayao Mundial de Saude (2013) revelam que, 
globalmente, 30% das mulheres, entre os 15 e os 69 anos que t~m ouja tiveram parceiro; ja 
sofreram algum tipo de viol~cia por parte destes. Tendo em conta apenas os palses de 
mals elevado rendimento (conjunto de 23 pafses que niio inclui Portugal), a prevalencia 
desce para os 23% (WHO, 2013). 

A nivel nacional, o mais recente cstudo de preval~cia de viol&cia de genero (Lisboa et 
a/., 2009) revela que 38% das mulhcrcs diz ter sido, em algum momenta da sua vida, 
vitima de um ato de violencia .fisica, psicol6gica ou sexual. Ao incluir atos de 
discrimin89iio sociocultoral, este valor ascende aos 57%. Observando apenas a violencia 
ocorrida no ana anterior a realiza<;lio do qucstionano, 12,8% das mulhcrcs diz ter sido 
Vitima de um ato de vio!Sncia :fisica, psicol6gica ou sexual. Considerando apenas os atos 
criminalizaveis na legisla9lio como violencia domestica, a prcvalcncia de vitirnas e de 
6,4%. Os dados para ja disponiveis sao de llmbito nacional, nao scndo ainda passive! 
conhecer as preva!encias a urn Dive! de desagrega~o geogra:fica mais fino. No entanto, se 
atendermos que a viol~cia de genera engloba tambem atos como o assedio sexual, a 
violaylio, os casamentos foryados, os "crimes de honra", a mutila<;iio genital feminina, o 
stalking, o aborto for9ado, a esteriliza91io foryada, a homofobia e a transfobia, percebe-se 
que existe ainda urn Iongo caminho a percorrer para se atingir um conhecimento mais 
aprofundado sabre as varias dimensiies da vioH!ncia de genera e, consequentemente, !I 
defini9ao de medidas de politica para a sua erradica9llo. Este primeiro Plano Municipal 
pretende alargar a intervenyiio a todas cstas formas de violencia, procurando, desta fomia, 
iniciar urn caminho na prevengiio, na prote9ilo das vftimas, na quali:fica9llo de pro:fissionais 
e no pr6prio conhecimento sabre os fen6menos. 

A vioMncia contra as mulheres, domestica e de genera constitni-se, assim, eomo um 
problema persistente cujo combate e preven9ao tern vindo a ganhar relevancia num 
caminho para sociedades mais justas e igualitarias. 

2 - 0 Plano Municipal de Preven~lio e_ Combate a Violencia Domestica e 
de Genero no Municipio de Lisboa 

0 V Plano Naciona). de Preven~o e Combate a Violencia Domestica e de Genera 2014-
2017, a semelhan<;a dos Pianos anteriorcs, enquanto "instrumento de polfticas publicas de 
prevcn<;ao e combate a viol~cfa" domestica e de genera, destaca, entre outras, nas suas 
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medidas~ a necessidade de intensificas:i[o do envolvimento dos municipios na preven9lio e 
combate a violencia domestica e de genera. 

0 Municipio de Lisboa, ainda durante a vigencia do IV Plano Nacional Contra a Violencia 
Domestica (2011-2013), revend6-se na preocupas:i[o de con1ribuir para a prevens:i[o e para 
o combate a violencia domestica e de genera, nomeadamente, no ambito da as:i[o da Rede 
Social de Lisboa, atraves do Plano de Desenvolvimento Social de Lisboa (2013-2017} que 
preconiza a definis:ao de urn modelo de interven9ilo integrada para a area da violencia, 
entendeu dar particular aten9lio a esta problematica e promover a elabor~ao e 
'implcmentas:i[o de urn Plano Municipal de Prevens;ao e Combate a Vio1encia Domestica e 
de Genera, tendo como objetivo definir estrategias de intervens;iio e desenvolver e apoiar 
medidas que contn'buam para o conhecimento, prevens:i[o e combate a estes fen6menos no 
concelho de Lisboa. 

.. Para o .efeito, foi criado urn grupo de trabalbo~.-responsavel pela elaboras:i[o do Plano 
Municipal, coordenado pelo Departamento de Desenvolvimento Social da Cfu:nara 
Municipal de Lisboa, e constituido por v!lrias entidades com inte.tVen91io e 
responsabilidade nesta area no concelho de Lisboa, entre Organizay<;es da Sociedade Civil 
e Organismos da Administras:i[o Local e Centra15

• 

Procurou-se envolver neste grupo de trabalho o maior nfunero de entidades publicas e 
privadas que dispusessem de informas:iio que pudesse conlribuir para o conhecimento das 
v!lrias dimensoes do fen6meno da violencia domestica e de genera na cidade de Lisboa e 
que pudessem participar na implementas:i[o do Plano, consensualizando uma estrategia de 
interven\)ao local. 

Foi recolbida toda a .informas;ao relevante para o efeito, de forma a completar uma matriz 
de indicadorcs, nomeadamente, ao nivel de projetos e a¢es que cada urna das entidades 
promove, apoia au em que participa na cidade de Lisboa e que pudessem convergir para as 

"'De:spacho 1G/GVHRJ2012 {21 de Novembro de 2012). 
5 CML: Gnbinete da Vereadom Helena ltosetDi Di.re9io Municipal de Habil~lio c: Desenvolvimem.o Sociat.IJ-epartamento de 
De$envo1vimento Social; Dircyao Municipal de Habitayio e Descnvolvimento Socia.t~Deportamento do PoliUca de Habitncjiio; Dirc:yao 
Municipal de Educa~o. Juve:ntude- e Oesporto-Departamento de Eduea\-iO; ~ Mlillicipal de Recursos Humanos--Departamento 
de Sa6de, Higiene c Segur.uu;a; Policia Mtlnicipal; Dmyio Municipal de Protet;Io Civil e SocotTO-Departamento de Prot~ 
Civ.il; Unidadede Coordcnay!o Tenitoriai; GEBALlS- Gestio dos Bairros Municipajs de tisboa, E.E.M. 
Observat6rlo Nncional de Viole::teia e GCnero (ONVG)- Fz.tuldade d-e: Ci&tcias Soeiais e Humanas da Univwidadc Nova de Lis boa; 
Comissao para a Cidadania ~& Igua]dade de G&lero lCIG); Ministerio PUblico - Procurndorla.-Geral Distrital de I.isboa 
(PGOL); Ministcrio Publico- Dcp,.,._to deJnvesti~ e A;lio Penal de Lis boa. 7' Scc;io (MP·DIAP Lisboa); D~o-Get>l da 
Administra~o Intema (DGAI}; PoUcia de Seguntlli;A Pllblica (PSP) - Coma.ndo MetropolitanG de I.isboa (COMEI'LlS); Institute 
Nacfonal de Medicina. Legal e CiCtleias Forenses, LP. - Delegayio do Sul (OOfi..CF,LP.); Centro de Estudos Iudici&rios 
(C.EJ); D~o-Genl de Rf:ins~ e Servil;os Prisionais (OORSP); Direc4ia.Genl da SaUde (DGS); Administrayio Regional de 
Sali.de dC. Lisboa e Vale do Tejo. lP. (ARSLVT, J.P.); EscoJa Superior d6 Enftrmagem de Lisboa (ESEL)i Din:cy§o-Geml dn 
Administrayao Escolar (DGAE); Ins1ituto da Seguran~ Socia~ LP. (lSS. 11'.); Santa Casa da Miserie.lttlia de llslm (SCML); 
Comisslo Nacional de Protc:rlo de Crian~ e Jovens em Risto (CN'PCJR); Institnto do Emprego c da FOIIIlaiJ10 Profissiona~ l.P. -
Del~o Regional deLisbOII e Vale do Tcjo (IEFP,l.P.); InstiMo Nacionnl de Estatisllca,LP. (!NE, LP.);A.llo Comissllriado para a 
!migra,;lo c Dinlogo In<=ultnral, lP. (ACID!, !.P.); Cruz Vennelha Portugucsa (CVP); Ottlom dos Advogad"' (OA); Assoeiacao 
Portuguea ~ Mulheres Jurlstas (APMJ); AssociarJo Portuguesa de Apoio ;\ Vitima (A'£AV);Assoclru;3.o de: Mulhcres. contra a 
ViolE:ocia (AMCV); Uniio de Mulhe:res Altemntiva e Resposta (UMAR); Associayiiopan o Phneamcato da F.amilia (APF); Associ~o 
ILGA POR1UGAL- illtezveor;io Usbica, Gay, Biss~ual c T.ransginuo;Obra Gay Associayio- OPUS GAY;"REDE- Rr:dc 
Portuguesa de Jovcns p;w a Jgualdadc de Oportunidades entm Mulheres e Homens; Rtde Ex Aequo- Associ~o de Jovcos U$:bicas, 
Ga~ Disse.xuais, Trans.zCncros e· Simpaliz:.amcs; Fedezayio Nacional de CoapaativaS de Solida.riedade Social, f.C.R.L. 
(FENACERCl); Solidariedade Imigrante- Assoeia¢io par.~ a Defesa dos Dlrcitos dos Imigranles (SOLlM). 
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cinco areas es!l'ategicas de interven~o que serviram de base ao diagn6stico, partindo da 
matriz base do IV Plano Nacional Contra a Violencia Domestica. 

A metodologia adotada para a elabora~o e concretizayao deste Plano Municipal pa~sa 
pelas etapas babi1nais de diagn6stico, definiyao e aprovayao pelos 6rgiios municipais 
competentes das estrategias e medidas a implementar, execul)ao das medidas aprovadas e 
monitorizayao e avaliayiio dos resultados. 

3 - Dimensao Metodologica 

0 Plano resulta de uma combinaviio das estrategias nacioniris, amplamente influenciadas 
pelas politicas intemacionais {nomeadamente das Nas;oes Unidas, Conselho da Europa e 
Uniao Europeia) corn as necessidades Iocais observadas no ambito da violencia domestica 
e de genera. Para tal, foi necessaria recorrer a diversas fontes e a diferentes tipos de 
infonnas;ao:por'i:im !ado, de canicter mais quantitativa (estatisiicas o:ficiais, inquentos de 
vitimayiio e dados administrativos) e, por outro, informayiio mais qualitativa que incluiu a 
realiza~o de focus groups e · pesquisa documental, permitindo uma sistematizayiio de 
suporte ao quadro de arullise das prioridades ao nivel dos problemas e das perspetivas de 
intervenyao. 

A construyao do Plano Municipal pretendeu, desde o inicio, envolver o ·maximo de atores 
sociais que irao participar na sua imp!ementayao. Desta forma, procedeu-se a uma recolha 
de informayao e a uma inventariayiio das dificuldades, no sentido de melhor definir as 
estrategias de intervenyao desde logo com uma colaborayiio direta de todos os a gentes 
envolvidos. 

Neste sentido, como ja referido anteriormente; foi criado urn grupo de trabalho, a partir do 
qual foi formado um nuclea restrito de natureza mais operacional ( composto pela CML
DDS, ONVG, CIG, MP-PGDL-DIAPL, PSP, APAV, AMCV e UMAR) e mantendo o 
grupo de trabalho alargado, de na1nreza mais consultiva ( consti1nido pel as rest antes 
entidades ), estando . ainda aberto a participas:iio e colaborayiio de outras entidades 
interessadas6

• 

Para a realizayiio do diagn6stico, foi recolbida, sistematizada e analisada a informayao na 
area da violencia domestica a partir de diversas fontes, 0 que permitiu e]aborar 0 

<;liagn6stico do conhecimento sabre a realidade da violencia domestica e de genera no 
municipio de t.isboa, que serviu de base a uma primeira definiyiio de medidas de 
intervenyiio a considerar no plano. Os documentos resultantes de todo este trabalho foram 
apresentados em formato de workshop com o grupo de trabalho e outras entidades 
re!evantes, tendo como objetivo identificar fatores criticos a considerar e a serem 
abordados no PMPCVDG, com contributes por parte das entidades participantes. 

6 Entidades que t:unbem contribu&ant para o Plano Municipal, embora Ilio perteneentes aos grupos de trabalho restrito e alargado: 
Com.iss5D ~e Protc:yio is Vitimas de Crime; Iw.1ituto Nacional pam a Rl:abiti~o. IP; Cmtro Social e Cultural de SOlita Bcatriz e 
As:sodot~o Lusofonia Culrurn e Cidadania; ProgramaNP.cional deSaUdeMental- DGS eJuntasdcFreguesia. 
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0 IV PNCVD serviu de base de trabalho, tendo-se chegado a uma Iistagem de indicadores 
organizados por area (5 areas de intervenyao: Informar, sensibilizar e educar; Proteger as 
vltimas e promover a integra9lio social; Prevenir a reincidencia: Intervenyiio com 
agressores; Quali:ficar pro:fissionais; Investigar e monitorizar) e em matriz criada para o 
efeito, para a recolha de informaylio adaptada a realidade concelhia. 

Ainda de referir que, para o diagn6stico, foi considerada a informayao relativa aos UJ.timos 
5 anos, ou seja, de 2008 a 2012, e relativamente aos dados respeitantes a Lisboa (com a 
maior desagrega9ilo passive!). 

Sendo este o primeiro Plano Municipal, nlio existe ainda informayiio sistematizada pelo 
que a an!ilise que se segue e a resultante da informa91io que fui disponibilizada pelos 
parceiros. 

ComuJ;ll a todas as areas de intervcnyao c o facto de se ter observado a inexistencia de 
instrumentos h=onizados com indicadores partilhados de recolha e tratamento de 
informayiio, que permitissem urn levantamento de dados de modo uniforme pelas diversas 
entidades intervenientes no conceiho de Lisboa. Tambem de real9ar o. facto da maior parte 
da infurmayiio ser de ambito nacional ou com desagregayao distrital, sendo a desagregayiio 
ao nivel do municipio bastante escassa. Nao foi igualmente identi:ficada uma estrategia 
concertada de intervenyao, com uma definiyiio das prioridades e uma articulayiio 
sistematizada de meios e de infonnayao. 

, 
II- Areas Estrategicas de Interven~ao 

0 Plano Municipal estrutura-se em cinco areas estrat6gicas de intervenyiio (num total de 32 
medidas): 

1) Infurmar, sensibilizar e cducar; 
2) Proteger as vftimas e promover a integrac;i!o social; 
3) Prevenir a rcincidencia: intervenyi!o com agressores; 
4) Qualificayiio de pro:fissionais; 
5) Investigar e monitorizar. 

l.Informar, sensibillzar e educar· 

• 
Infonnar, sensibilizar e educar sao aspetos basilares iJ.o planeamento, no desenvolvimento 
e na implementayiio de politicas publicas locais de prevenyiio e combate a violencia de 
genera, incluindo a violencia domestica Nesta perspetiva, serao estes os grandes alicerces 
e as estrategias de prevenyiio privilegiadas a desencadear na desconstruc;ao de estere6tipos 
e preconceitos, para a consequente alterayao de atitudes e comportamentos. 
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Quando nos referimos aos estereotipos de genero, verifica-se que sao comumente aceites e 
que tern sido de alguma fonna regoladores das relay<ies sociais e instrumentos que 
perpetuam a desigualdade entre homens e mulheres. Este desequili'brio e visivcl a vanos 
niveis, estando na genese dos comportamentos disc0nrlnat6rios em funr;:iio do scxo e na 
base da violencia de genero, incluindo a violencia domestica. 

Neste contexto, quer em tennos intemacionais com a Convengiio de Istambul, quer em 
termos nacionais, atraves do V Plano Nacional de Prevengao e Combate a Violencia 
Domestica e de Genero, tern sido evidenciada a importiincia do investimento na 
informavao e sensibilizaviio de publicos estrategicos, como condi9iio sine qua non para o 
combate da violencia de genero incluindo a violencia domestica. 

0 Comite Econ6mico e Social Europeu (Parecer do CESE sabre a "Erradicar;:iio da 
violencia domestica contra l!S mulheres" - 2012) consciente de que a problematica da 
vioMncia de genero e da violencia domestica e uma questao que a todas as pessoas 
interpela, recomenda tambem ao nivel do trabalbo preventivo, que se desenvolva uma 
politica de prevenvlio da violencia domestica com o "lanyamento de pianos de agao 
interministeriais para a deter;:iio precoce e a prevenr;:iio da violencia de genero e violencia 
domestica atraves de um sistema de epnsulta e de informaylio no ambito dos serviyos 
educativos, sociais e de satide." 

0 impacto de uma estrategia de prevengao, apostando essencialmente na educaylio, na 
infonnayao e na sensibilizaylio, nem sempre e mensuravel, sobretudo no curto prazo. 
Contudo, ela e fundamental para a alteravao de mentalidades e padriles de comportamento, 
na elimina.ylio de todas as formas de discriminar;:iio de genero e de violencia. 

No ambito desta area · estrategica de .intervenylio, constatou-se, a partir dos dados 
recolhidos, que tem sido desenvolvido no Municipio de Lis boa urn conjunto de campanhas 
incidindo em tematicas como: a internet segura - violencia exercida atraves das novas 
tecnologias; a preven.yao dos maus-tratos na infijncia; as relay(ies de namoro saudaveis; a 
violencia contra as mulh«)res; e os homens contra a violencia domestica. Ao nivel das ayoes 
de sensibilizaylio, estas tern lido, nos ultimos anos, maior expressao nas tematicas dos 
direitos da crianya/direitos de proteyao, da educayi!o, violencia no namoro, violencia 
domestica e. direitos das mulheres e na violencia nas relagoes interpessoais com enfoque no 
namoro e no bullying. No entanto, tematicas como a violencia domestica contra as pessoas 
idosas, internet segura, discriminayao e violl!ncia associadas ao genero, no seio da 
populaylio imignui.te, e viol<!ncia domestica contra as mulheres com deficiencia tem tido 
menor destaquc, ao passo que nao foram Jevadas a cabo quaisqucr ayiies ou campanhas que 
sensibilizem para a area da violencia domestica enquanto variavel de risco em tennos de 
saUde. 

No total de ay(ies realizadas verifica-se uma evolus:ao bastante siguificativa no periodo 
eonsiderado (2008 a 2012) tendo estas decorrido em articula9iio quer como sistema de 
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ensino, quer com organiza9(jes da sociedade civil, Juntas de Freguesia e a Camara 
Municipal de Lisboa. Nao obstante, nao foi possivel obter :infonnac;ao quanta ao nfunero 
de participantes e/ou beneficianos/as das a9(ies desagregados por sexo e idade, aos 
materials pcdag6gicos e/ou de divulgac;iio produzidos e aos produtos resnltantes das 
carnpanhas e a9(ies, dados fundamentais para unia avaliayiio qualitativa do impacto destas 
a9(ies. 

A Ci!mara Municipal de Lisboa e a Comissao para a Cidadania e Igualdade de Genera 
(CIG), alraves de urn )?rotocolo de Co!abora9il:o celebrado em 2009, promovem 
anualmente o Premia Municipal Madalena Barbosa (PMMB), que visa distinguir aqueles e 
aquelas que se. destaquem no desenvolvimento de atividades que promovam a igualdade 
entre mulheres e homens, alraves de boas pniticas, da realizac;ao de estodos e investigayiio 
que.revelem manifesto interesse para a cidade de Lisboa. Na sua 3" ediyiio {2011/2012), o 
PMMB foi especialmente dedicado ii problematica da violencia domestica na cidade de 
Lis boa. 

A urn nivel estrategico, o Plano de Desenvolvimento Social de Lisboa, enquanto 
instrumento de planeamento da rede social que formaliza o conjunto de olJSXies e 
prioridades de intervenc;iio para o universe de interventores e atores socials, prev! a 
definic;iio de urn modelo de intervenyiio integrada para a area da violencia. No conjunto dos 
Pianos Jocais existentes, foi passive! identificar o Plano Gerontol6gico Municipal (2009~ 
2013), para a cidade de Lisboa, que visa promover o envelhecimento ativo e saudave! 
dos!as seniores da cidade, como o tinico que integra ay6es na area da violencia domestica. 
E ainda de destacar a constitniyiio de algumas parcerias, visando urn trabalho em rede, 
entre as vanas entidades com trabalho nesta area. 

Tendo em considerac;iio os instrumentos de politica nacionais e internacionais e o resultado 
do diago6stico local efetoado, a area estrategica de intervenc;ao 1 tern como objetivo 
estrategico criar estrategias comuns de prevenyiio da violencia de genera, incluindo a 
domestica, entre as diversas entidades com atividade na area, adequadas ii realidade 
concelhia, dando especial enfoque a grupos e territories especificos. Esta area integra as 
seguintes 7 n:iedidas: 

Entidade(s) · Eotidades envolvldas na Medidas Coordeoadora(s) da area execu\!io Indieadores 
estratej!iea 

1. Promover a Camara Municipal de Todas as entidades do N. • de camp'!Jlhas 
concerta<;iio entre as Lisboa grupo restrito e alargado; realizadas com 
entidades com atividade Organiza9oes da concerta9ao entre vanas 
no Municipio de Lisboa, sociedade civil. entidades. 
na Area da violencia de 
genera incluindo a 
domestica, na promo9ao 
de campanhas contra 
Area da violencia de 
genero incluindo a 
doniestica, 
rentabilizando recursos c 
potenciando a atua9ao. 
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Enlidade(s) Entidades envolvidas na Mcdidas Coordenadora(s) da area 
execn~l!o 

Indicadores 
estratemca 

2. Promover campanhas C§mara Municipal de Todas as entidades do N.• de campanhas/a96e8 
e a9iles locals, de Lis boa grupo restrito e alargado; realizadas por area 
proximidade, por area Organiza9<1es da territorial (bairro, 
territorial, sociedade civil; Juntas de fteguesia) e publico-alva. 
nomeadamente em zonas Freguesia, Empresas; 
de maior incidencia de Universidades;. 
casos de violencia 
domestics e de genera, 
adaptando a linguagem 
consoante o publico-
alvo. 
3. Promover campanhas · Todas as eniidades do N." de campanhasl a9i'ies 
e a9iles locais para grupo restrito e alargado; realizadas por grupos 
grupos especificos Organiza9iles da especificos, 
(pessoas idosas, pessoas sociedade civil; Juntas de N.• de participantes 
com deficiencia, . . Freguesia; Empresas; .. ( desagrega,a:o por sexo e 
comunidadas migrantes, Universidades. idade). 
comunidades ciganas, 
pessoas LGBTI, pessoas 
com doenya mental e 
pessoascom 
dependencia de illcool e 
dro11:a). 
4. Promover o Todas as eniidades do N.• de protocolos 
envolvimcnto das grupo restri!o c alargado; celebrados; 
entidadcs da area da Organiza9iles da N.• de entidades 
educa,ao, saUde e sociedade civil; envolvidas nas 
seguran93 nas Universidades e Unidades campanhas!a9oes por area 
campanhas e a9iles locais de Ensino; Hospitais e de interven,ao. 
contra a violencia de Centros de Sande; PSP. 

·genera, incluindo a 
violencia domestica. 
5. Promover a9iles de Todas as entidades do N.• de a~oes de 
sensibiliza,ao na area da grupo restrito e alargado; sensibilizagiio realizadas 
igualdade d!l' genera no Organiza96es da nos scctores privado e 
seio de empresas (setor sociedade civil; publico e terceiro sector); 
privado ), C§mara Empresas; Juntas de N.' de participantes nas 
Municipal e Juntas de Freguesia; Universidades; a9<1es ( desagregagao por 
Freguesia (setor publico) Colctividades c scxo c ida de) e carga 
e organiza9<1es da Associal'oes Recreativas. hor.i,ria. 
sociedade civil (terceiro 
setor), incluindo 
associagoes desportivas, 
culturais, juvenis e de 
iroigrantes. 
6. Organizar f6run~ de Todas as entidades do N.• de f6runs realizados 
debate para discussllo de grupo restrito e alargado; ( desagregaglio territorial c 
propostas de combate a Organizagoes da carga honlria); 
violencia de genero, sociedade civil; Juntas de N.' de boas pniticas 
inclnindo a violencia Freguesia; Universidades. disseminadas. 
domestics e partilha de N' de participantes (com 
exemplos de boas desagrega<;ao por sexo e 
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Entidade(s) Entidades envolvidas na Medldas Coordenadora(s) da area Indieadores 
estrategjea execu~iio 

pniticas enquanto Cl!mara Municipal de idade). 
medidas preventivas. Lis boa 
7. Promover concursos Todas as entidades do N.• de concursos locais 
locais para a conceygo de grupo restrito e alargado; realizados. 
materiais gnificos de Organizayaes da N.• e tipo de materiais 
seosibilizayao no ambito sociedade civil; Juntas de gnificos coucebidos. 
da preven9110 da Freguesia; Universidades 
violencia de genero, e Unidades de Ensino. 
incluindo a violencia 
domestica, junto de 
grupos diferenciados. 

1824 (22) 

2.Proteger as vitimas e promover a integracao social 

A proteyao das vitimas de violencia fui uma das primeiras preocup~es no· histOrial das 
politicas publicas nacionais de prevem;:ao e combate a violencia, dando origem aquela que 
6 hoje a Rede Nacional de Apoio as Vitimas de Violencia Dom6stica. Neste sentido, esta 
area estrategica visa o alargamento e a melhoria do sistema de protes:ao as vftimas, a 
promoyao da sua seguxans;a e da sua insers;iio social, numa pcrspeti.va local. Pretende-se 
promover a seguxanya das viti.mas e a prevenyao da reviti.mayiio, em paralelo com o 
aperfciyoarnento dos mecanismos de acesso ao Direito e o· desenvolvirnento de 
atendirnentos especializados no funbito da Saude, da Seguxan9a e da Justiya. Todo este 
trabalho aliceryar-se-a nas estruturas de atendimento a vitimas de viol&ncia existentes na 
comunidade e em todo o trabalho que ja desenvolvem, numa abordagem holistica como 
entidades parceiras. 

Especial destaque merecem tambem as viti.mas de violencia domestica em situayao de 
particular vulnerabilidade, ou que integram grupos especificos, como as pessoas 
imigrantes, ali pessoas jovens, as pessoas idosas, as pessoas de rninorias 6tnicas e culturais, 
as pessoas com deficiencia, as pe8soas com doen9a mental e as pessoas LGBTI. 

As mulheres siio as principals vitimas da violencia perpetrada nas rela9iies de intimidade! 
demonstrado pelos dados tambem .a nivel local. Assim, o delinear de estrategias de 
politicas locais deve centrar-se nao s6 na violencia domestica, mas no espectro mais 
alargado da violencia de genero. 

Verifica-se urn n\lmero crescente de pessoas, com maior prevalencia de mulheres, viti.mas 
do crime de violencia dom6stica, que procurarn os serviyos de apoio e proteyao 
espet:ializados. Niio obstante, niio e ainda passive! ter uma no9iio completa da situas:l!o e 
prevalencia da vio!encia domestica ao nivel eoncelliio, niio sendo possivel, a data, detetar 
areas de risco ou areas com alto grau de incidencia do fen6mcno. 



t Q L l T I -~ 

M~Nl(lrA1 
C.im~.1 .#1'.\'/C/fU M UStQ\ 

Amda assim, foi j a passive! identificar resposias especializadas no ambito do apoio e da 
proteyao a vitimas de vio!encia domestica em Ires niveis de intervenyao: atendimento; 
acolbimento de emergencia e casa de abrigo; e inseryl!o das mulheres no tecido 
socioecon6mico do concellio. 

Os dados revelsrarn ainda que, apesar do esfor90 que tern vindo a ser desenvolvido por 
todos os intervenientes no ambito da consolida9i!o de respostas com vista a prote\)ao das 
vitimas de violencia domestica, subsistem ainda lacunas, sobretodo ao nivel do 
desconhecimento dos recursos disponibilizados e sua tipologia, dispersao de in:furmagao e 
diminuta articulayl!o e cooperayl!o entre servi90s. 

Face ao diagn6stico realizado, e tendo em conta as linhas prioritanas de intervenyao, a area 
estrategica de intervenyao 2 tern como objetivos estrategicos criar elou adaptar referenciais 
comuns de diagn6stico e de intervenyl!o na proteyl!o, apoio e integrayl!o das vitimas de 
violencia de genera, incluindo a violencia .domestica, e criar uma rede municipal de 
intervenyl!o especializada na area da violencia domestica e de genera que utilize estes 
instrumentos na sua ayao. Esta area de intervenyao integra as segnintes 7 medidas: 

Enlidade(s) Entidades envolvidas na Medidas Coordenad~~) da area 
execo~o 

Indicadores 
estral ea 

8. Estabelecer uma rede .Associagiio Portugnesa Todas as entidades do N.• de entidades 
de interven9iia de Apoio a Vitima grnpo alargado. identificadas; 
especializada na area da e N.• de entidades 
violencia domestica e de MP-Departamento de envolvidas; 
genera que envolva as Investiga9iio e Ayiio N.• de encontros 
entidades publicas das Penal de Lisboa- 7' promovidos; 
diferentes areas Secylio N." de protocolos 
(nomeadarnente saude, ce!ebrados; 
educayiio, justi9a, % de participayiio e nlvel 
seguranya, ayiio social, de envolvimento da 
emprego e formayiio cntidadcs; 
profissional) e entidades Identificayiio de 
privadas que operam no estrategias de trabaiho em 
Municipio de Lisboa e rede; 
trabalbem a vio!Sncia Definiyiio da estrategia de 
domestica e de g6nero, parceria a implementar; 
assegnrando-se uma Rede implementada; 
proteylio estrutnrada a Avaliayiio do gra11 de 
todas as vftimas e autonomiza9lio da vftima. 
promovendo-se a sua 
efetiva integrayiia social e 

i nrofissionaL 
9. Diagnosticar e otimizar, Todas as entidades que Instrumento diagn6stico 
quer os sistemas de prestarn apoio a vftimas elaborado; 
referenciayiio de vftimas de violencia domestica Instrumento diagn6stico 
quer, as respostas de {direta eindiretarnente) e aplicado; 
emergSncia existentes no todas as entidades do N.• de entidades 
Municipio. grupo restrito c alargado. contactadas; 

N.• de respostas obtidas; 
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Entidade(s) Entidades envolvidas na Medidas Coordenadora(s) da area 
execu~Qo 

Indieadores 
estrate~fea 

Associagao Portognesa Aruilise de resultados; 
de Apoio a Vitima Divulgagilo dos 

e resultados. 
10. Promover e partilhar o MP-Departamento de Todas as entidades que N. • de recursos 
conhecimento dos Invcstigagao c Agilo prestam apoio a vitimas identificados e sua 
recursos existentes no Penal de Lisboa- 7" de vio!Sncia dom6stica tipologia; 
funbito da proteyiio e Secgilo (dircta e indirctamente) e N.• de entidades a quem 
promogilo dos direitos das todas as do grupo silo divulgados os 
vitimas e definir alargado. recursos; 
estrategias a utilizar para a N:• de entidades que 
mobilizaglio e otimizagilo utilizam a informa9ilo; 
desses recursos. Guia de recursos criados; 

N.• de entidades com 
acesso ao Guia de 
Recurs as; 

... '• A~es de divulgagao 
rea!izadas; 
N.• de debates 
promovidos. 

ll. Desenvolver e Todas as entidades que Existencia de uma 
estabelecer padroes prestaril apoio a vitimas definigilo de padriio de 
transversais de quilidade de vioiSncia domestica qualidade no 
no atendimento a todas as (direta e indiretamente). atendimento; 
vltimas de vioiSncia N.• de entidades que 
dom6stica • atendendo as aplicam o padriio de 
especi:ficidades dos qualidade definido; 
diferentes tipos de ExistSncia de ficba de 
vio!Sncia dom6stica e as avaliagao de satisfagao e 
necessidades particulares padrilo de qualidade das 
de carla vitima (ou seja, respostas porparte das/os 
independentemente do utilizadores dos servigos; 
sexo, idade, origem etnica, N.' deficbas aplicadas; 
ori011tagilo sexual, N.' de resultados obtidos; 
identidade de genera, Amllise de resultados 
deficiencia ou efetuada. 
incapacidade, religiiio ou 
crenga e nacionalidade). 
12. Diagnosticar casas de Todas as entidades do N.' de interven9oes 
Violencia Domestica em grupo alargado. solicitadas; 
diferentes grupos: pessoas N.• de apoios 
LGBTI, pessoas disponibilizados; 
imigrantes, pessoas Grau de satisfag1io 
pertencentes a nrli:torias reportado. 
culturais ou religiosas, 
pessoas idosas oujovens, 
pessoas com deficiencia e 
pessoas com doenga 
mental, entre·outras. 
13. Adaptar e otimlzar o Todas aS entidades do N' de visualiza9oes. 
Guia de Recursos (online) grupo alargado; 
Nacional na area da Organiza~es da 
Violencia Dom6stica para sociedade civil; 
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Entidade(s) Entidades envolvidas na 
Medidas Coordenadora(s) da area 

execn~o 
Indioadores 

estrateglca 
a escala Municipal. Associayao Portuguesa Empresas. 
)4.Adequaros . de Apoio a Vitima CMLisboa; Entidades do Alterayiio do instrnmento 
instrnmentos de atribuic;iio e Giupo Alargado. - Regulamento de 
e gestiio do patrim6nio MP-Departamento de Regime de Acesso a 
municipal habitacional ao Investiga9lio e A91io Habitac;iio Municipal 
fen6meno especifico da Penal de Lisboa- 7• (RRAHM). 
Violencia Dom6stica. Sec9lio 

N. 2 1076 

3.Prevenir a reincidencia: interven~;ao com agressores 

A interven\]i[o com pessoas agressoras de violencia domestica tem sido considerada em 
todos os pianos nacionais contra a violilncia dom6stica (desde 1999), o que s6 par si e 

·reveladqr da importancia que pode ter para a preven9lio da violilncia domestica e da 
revitima<:iio. Nos N e V Planas Nacionais esta questi!o ganhou particular destaque, seodo 
dedicada toda uma area ao tema, refletindo desde logo uma preocupa\)[o preseote nas 
vanas instfulcias internacionais ja.' q_ue, e tal como vern referido de forma bem evidente no 
relat6rio final da Task Force to Combat Violence Against Women, Including Domestic 
Violence do Consclbo da Europa (2008), estando a violilncia contra as mulheres assente 
numa cultura patriarcal, com uma assipletrica rela9iio de poder entre mulheres e homens, e 
necessaria intervir de modo a alterar as atitudes, modelos e valores das tradiy<ies 
discriminat6rias associados aos estere6tipos de genera. Os documentos nacionais e 
intemacionais mais recentes, tais como o V PNPCVDG (area estrategica 3) ou a 
Conven9!o de Istambul (artigo 16), refletem assim esta necessidade e preocupayao, que 
vem ja referida na Rccomcndayao (2002) do Comit6 de Ministros do Consclho da Europa, 
SObiC a piO!CyaO das mUJhcrCS contra a vio]llncia, referindo OS programas de intervenyf!O 
para quem comete o crime de violencia como uma medida suplementar de preveo.;ao da 
mesma. 

Todavia, apesar desta referencia em docurnentos nacionais e internacionais, trata-se de 
uma dimensiio de intervenyao que deve ser permaneotemente ·avaliada na sua eficacia. De 
facto, varios estudos internacionais indiciam que a e:ficacia da interven9ilo s6 se verifica 
em rela9ilo as pessoas perpetradoras que estao dispostas a mudar e nao em relagiio ·a 
maioria delas. E em todo este enquadrameoto que ·se insere esta area estrategica, com o 
objetivo de prevenir a reincidencia destas pessoas. 

A interven9iiO junto de quem agride constitui-se como uma medida de can\ter 
iminentemente nacional. Nesse sentido, a a91io local depende e tern de ser articulada com a 
politica e a interven\]i[o nacionais. Especificamente no concelho de Lisboa, existem, desde 
Junho de 2012, duas equipas de reinser.;iio social: a Equipa de Lisbo~ Pena12, que presta 
assessoria em fase pre-sentencial, elaborando relat6rios com vista a apoiar os tribunais no 
processo de tomada de decislio (faz avalia9i\o dos arguidos de VD e, caso bnja condi\!()es, 
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propoe a aplicagiio do Programa para Agressores de Vio!Sncia Domestica [PA vb]); e a 
Equipa de Lisboa Penal 1 que faz o acompanhamento de arguidos/condenados a quem 
tenham sido aplicadas penas ou medidas de execugao na comunidade (verifica se o arguido 
tem condiyaes para o PA VD e procede a sua aplicagiio ). Em Abril de 2013 esta equipa 
tinha em acompanhamento 15 agressores com obrigal(iiO de cumprir o PA VD. Entre 
Outubro de 2010 e Outubro de 2012, contam-se 29 pris5es preventivas pelo crime de 
violencia domestica e o afustamento e/ou proibil(ao de contacto foi aplicado em 92 casas. 

Apesar dos dados existentes, as principais dificuldades parecem residir na falta de: uma 
forma sistematizada de produviio de outputs para anaJise, sobretudo no que diz respeito a 
caracterizayao sociodemogra:fica dos agressores submetidos tanto a programas de 
intervengao como a medidas de coayiio; uniformizavao dos intervalos temporais da recolha 
dos dados; e desagregagiio a Dive! concelhio no que diz respeito as medidas de coayiio 
aplicadas. 

Neste sentido, esta area de intervenyiio tern como objetivo estrategico prevenir a 
reincidencia em crimes de violencia domestica e promover programas de intervenyiio juoto 
de agressores. Esta area integra as seguintes 3 medidas: 

Entidade{s) Entldades envolvidas na Medidas Coordeaadora(s) da area lndieadores 
estratrurlea execu~o 

15. Coorde.nar a Dive! Observat6rio Nacional Organiza9(ies implicadas Rede de agcntes locais. 
concelhio as medidas de Violencia e Genera no acompanhamento de 
adotadas DO plano agressores de Violencia 
Dacional, articulando Dom6stica. 
com os varlos agentes 
envolvidos. 
16. Consolidar a Organizayiio responsavel N• de agressores/as 
aplicavao do PA VD no peloPAVD. resideDtes DO concelho 
concelho de Lisboa." de Lisboa avaliados com 

vista a integragao no 
PAVD; 
N" de agresso~es/as 
residentes no concclho 
de Lisboa com aplicaylio 
dePAVD. 

17. ReforQar a circulayiio Organiza9oes implica:das N" de visitas organizadas 
da info!lllliyiio sobre naVE. de magistrados/as a 
vigilencia eletr6ulca unidade de Lisboa de 
(VE) com vista a uma VE; 
maior sensibilizagao das N" de ag5es do 
magistraturas para o seu sensibilizavao para 
uso. magistrados/as; 

N" de agoes de 
sensibilizagilo para 
advogados/as; 
N" de medidas de VE 
aolicadas -pelos tribunais. 
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4. Qualificar profissionais 

A interven~o em casas de violencia de genera e violencia domestica tem erigido e 
continua a exigir qualificayiio e especializa9lio das/os profissionais. Capacitar o pessoal 
tecnico envolvido em todos os processes relacionados com o crime de violencia domestica 
e com oiltras formas de violencia de genera, ainda que sem tipificay!!o de crime, ou mesmo 
com atos discriminat6rios assentes em estere6tipos de genera, dotando-o de competencias 
e ferramentas adequadas para intervirem de forma efica?~ e um meio prioritario para o 
proprio comb ate a violencia de genero, incluindo a domestica. E tarnbem fundamental para 
eV'itar epis6dios de vitimayiio secundaria e revitima~o, para uma interven91lo adequada 
que previna a reincidencia dos agressores e uma arma poderosa na mudanya de 
mentalidades em direyao a uma cultura igoalitaria de nao violencia. Assirn, esta area 
estrategica preconiza uma intervenyilo para a mudans:a atraves do aumento da qualificaylio 
de profissionais que intervem, direta au indiretarnente, nesta area. 

A infonna~o disponivel relativa a esta area estrategica revela o esforyo desenvolvido nos 
Ultimos anos no pais para a qualificayilo de profissionais, sobretodo das areas da segorans:a 
e justi~ e qoe esta plasmado nos relat6rios de execuyilo, intercalares au finais, dos Planas 
Nacionais Contra a Violencia Domestica. E passive! verificar a realizayao de variadas 
a~es de formay!!o, com maior incidencia generica nas areas supracitadas e com nftida 
desvantagem para as a~es de formaylio sabre intervenyao com pU.blicos particularmente 
vulneniveis. No entanto, e passive! perceber uma dificuldade na harmoniza~o da recolha 
de dados para avaliagao. Desde a heterogeneidade na recolha territorial (idealmente, com 
desagregayao ao nivel do bairro ), a falta de desagregagiio por sexo e idade nos publicos
alvo participantes das as:5es, au mesmo na ausencia de infonnayao sabre as n:ferenciais de 
forma~o utilizados, falta toda uma sistematizas:ao de recolha de dados para posterior 
tratamento estatlstico e analise. 

Tendo em consideraylio as linbas orientadoras nacionais e as necessidades a nivel local, 
esta area tern como objetivos estrategicos criar e irnplementar referenciais de formayao e 
de qualificayao de profissionais na area da violencia de genero, incluindo a violencia 
domestica. Esta area integra as segointes 4 medidas: 

Entidade(s) 
Entidades envolvidas na 

Medidas Coordenadora(s) da area 
exe<:u~ilo 

Indicadores 
estrateeica 

18. Realb.arum Assocfac;Ro de Mulheres Todas as entidades do Razao (%)entre 
diagn6stico de Contra a Violencia grupo alargado. entidades respondentes e 
necessidades de formagao e entidades que compllem 
e qualificagilo de Uni!!o de Mulheres o grupo alargado; 
profissionais das Altemativa e Resposta N" de ac;oes de 
diferentes entidades que fotmal'iiolsensibiliza<;ao 
integram o grupo · realizadas a partir do 
alargado do I Plano diagn6stico. 
Municipal de Prevenc;Ro e 
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Entidade(s) Entidades envolvidas na Mcdidas Coordcnadora(s) da area 
cxecu~ao 

Indicadores 
estrategica 

Combate a Violencia 
Dom6stica e de Genero. 
19. Desenvolver a9oes de Associa9lio de Mulheres Todas as entidades do N" de a9oes 
forma9iio/sensiblliza9lio Contra a Viol~ncia grupo alargado; desenvolvidas (com 
sobre violencia de e Organiza91ies da desagrega9lio territorial, 
genera, incluindo a Uniiio de Mulheres sociedade civil; carga horaria e 
dom6stica para Alternativa e Resposta Empresas; referencial utillzado ); 
profissionais (de J• e 2• Universidades. N" de participantes nas 
linha)nas areas da a9oes(com 
Seguranga, Justi9a, desagrega9lio por sexo e 
Habita9lio, Eduoa9lio, idade); 
SaUde, A91io Social, Gran de impacto das 
Reabilita9lio, Emprego e a91ies na pratica 
Forma9lio Profissional e profissional (inquento 6 
Comunica9iio Social, meses apos a91io). 
abrangendo profissionais 
da administragi!o central 
elocal. 
20. Promover o Todas as entidades que ldentificayao das 
conhecimento e a prestam apoiam a entidades; 
discussiio das pnlticas das vitimas de vio!Sncia N.o de pnlticas/modelos 
diferentes entidades a dom6stica ( direta e identificados; 
operar na area da indiretamente) e todas as N.0 e tipo de iniciativas 
violC!lcia de genero, entidades do grupo realizadas (com 
incluindo a dom6stica, alargado. desagrega9iio territorial, 
atrav6s da organiza91io de Organiza9oes da e carga honlria); 
semimirios/conferencias sociedade civil; ·N.• de participantes nas 
e/ou grupos de trabalho Em pres as; iniciativas; 
(entre profissionais do Universidades. Grau de satisfa9lio da 
terrene) sabre boas participa91io em cada 
pnlticas locais, nacionais iniciativa (com 
e internacionais na desagregagiio por sexo e 
interven9lio junto de idade); 
vitimas e de agressores/as N" de boas pnlticas 
em particular da vio!Sncia identificadas e 
domestics no Municipio. divnlgadas; 

Razao (%) entre praticas 
identificadas e adotadas; 
Constru9ao de um gnia 
de boas praticas. 

21. Estabelecer parcerias Todas as entidades do N" d~ parcerias elou 
com estabelecimentos de grupo alargado; protocolos 
ensino superior elou com Organizagiles da estabelecidos; 
outras entidades sociedade civil; N" de entidades 
especializadas I Empresas; envolvidas; 
interessadas, Universidades. Razilo (%) entre pnlticas 
norneadamente,empresas identificadas e adotadas. 
de diferentes areas de 
atividade, sindicatos, 
embabtadas entre ontras. 
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S.Investigar e monitorizar 

0 de~envo!vimento de politicas publicas na area da' preveno;:ao e combate a violencia 
domt!stica depende, em grande medida, de um conhecimento rigoroso e efetivo da 

realidade sobre a qual prctendcm intcrvir. Tal como 6 mcncionado em documentos 
intemacionais de refer8ncia nesta area (como sao a Conveno;:iio de Istambul e diversos 
relat6rios da Task Force to Combat Violence Against Women, Including Domestic Violence 
do Conselho da Europa) e necessaria existir um esforo;:o coordenado de recolha de dados, 
s~jam eles de inqueritos nacionais e Iocais a vitimao;:ao, administrativos, das agencias 
nacionais de estatistica on qualitativos, tomando passive! resultados verdadeiramente 
satisfat6rios. Para que as. ay()es dos . est ados sej am eficazes, ''political decisions, 
intervention strategies/policies and evaluation must be supported by comprehensive 
knowledge and data based on social science research", como e apontado no relat6rio final 
da Task Force, de 2008. Ainda no mesmo doc:umento, e referida a importancia vital da 
recolha de dados atraves ·de inqueritos a populayao que, sendo a base para a estimativa de 
prevalencias, deve ser combinada com investigao;:ifu de cariz qualitative visando o 
melhoramento das pollticas e das pni.ti.cas de preveno;:iio e intervenyao. 

E imperativa niio s6 a recolha de dados atraves de inqueritos como tambem a sua aplicayao 
regular de forma a encontrar as tendencias da prevalencia e das caracteristicas do 
fen6meno da violencia domt!stica e de genera. Tambem a Recomendayao Rec (2002)5 do 
Comite de Ministros do Conselho da Europa, sabre a protey!io das mulheres contra a 
violencia, ~estaca a importancia da investigayao e da recolha de dados bem como da 
interayao entre os vanes atores sociais envolvidos ( comunidade eienti:fica, ONG, decisores 
politicos, foryas de segurano;:a, organismos competentes em materia de saUde, educao;:iio e 
polftica social). Esta area estraregica pretendc promover uma cultura de conhecimento 
sobre a complexidade do fen6meno e uma perrnanente monitorizayao do mesmo, 
auxiliando a tomada de decisiio politica a nivcllocal. 

A informayao disporuvel relativa a .esta area 6 consideravel, ainda que pouca diga respeito 
especificamente ao municipio de Lisboa. Note-se a existencia de alguns estudos 
especificos sobre criangas e pessoas idosas, ainda que sem incidencia particular em Lisboa. 
Existem ja alguns dados que podem servir de base a um conhecimento sobre a situas:ao 
atual do fen6meno da violencia domt!stica em Lisboa, particularmente em relayao aos atos 
participados as policias e a outras entidades, nao sendo contudo possfveltragar urn quadro 
global coerente. Isto deve-se ao facto de existirem muitas entidades envolvidas, com 
competencias diferenciadas, que recolhem informagao de maneira diversificada, niio 
permitindo o seu cruzamento. Por outro !ado, niiQ existe atualmente qualquer e5tudo que 
permita avaliar a prevalencia da VD = Lisboa, sendo que os dados das participagoes as 
pollcias e ao ministerio publico se constituem como a unica forma de obter uma ideia 
aproximada da dimensao do fen6meno. Em suma, a falta de uniformizayao na recolha dos 
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dados, seja ela ao nivel da.desagregayao geogiafica, da caracterizayilo sociodemognifica ou 
das unidades temporais, inviabiliza uma visao integrada das v.irias facetas do fen6meno. 
Face ao diagn6stico realizado, e tendo em conta as Iinhas prioritarias de intervenyao, esta 
area de intervenyli'o tern como objetivo estrategico criar instrumentos de uniformizayao na 
recolba· e tratamento de dados, pennitindo uma visao e conhecimento integrado do 
fen6meno a nivel concelhio. Esta area integra as seguintes 11 medidas: 

Entidade(s) Entidades envolvidas na Medidas Coordenadora(s) da area 
execu~lio 

Indicadores 
estrateeica 

22. Realizar um inquerito Observat6rio Nacional de CMLisboa; Realizal'l!o do estudo; 
de vitimaQiio de Violencia e G6nero Universidades; Outras Disseminal'l!o des 
mulheres e homens, com entidades. resultados. 
vista a avalial'l!o da 
prevalcncia do 
fen6meno, abrangendo o 
concelho, com uma _.' 

desagrega98o ao nive! da 
freguesia e do bairro, 
comparavel com os 
dados nacionais e com o 
mesmo tipo de variaveis 

I ja utilizadas. 
23. Realizarum estudo CMLisboa; Realizal'l!o do estudo; 
especffico sabre o Universidades; Outras Disseminal'l!o dos 
impacto da vio!Sncia na entidades com trabalho resultados. 
popula98o jovem, idosa, especlfico nestes grupos. 
com deficiencia e com 
doen9a mental, entre 
outras. 
24. Compilar a CMLisboa; Constru98o da base de 
informa98o sabre as Universidades; Outras dadosesua 
participa~es as policias entidades que registem disseminal'iio; 
e as ONG e outras participa~es de VD. Harmonizaviio e 
entidades publicas com sistematiza9iio dos 

.... 

uma desagrega98o ao indicadores (inclnir, pelo 
nivel da freguesia, menos, sexo e idade das 
esquadra (no caso da vitimas e agressores/as); 
PSP) e rua da ocorrencia Relatorios produzidos. 
(bairro) e construir uma 
base de dados, que deve 
ir sendo alimentada e 
otinrizada. 
25. Elaboraruma CMLisboa; Crial'l!o do mapa. 
cartografia das Universidades; Outras 
ocorrencias de VD dando entidades. 
particular destaque as 
situa9(les de revitimayiio 
e risco de vida. 

26. Elaborar uma CMLisboa; Crial'l!o do mapa. 
cartogralia das respostas Universidades; Outras 
disponiveis no municipio entidades. 
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Entidade(s) Entidades envolvidas na 
Medldas Coordenadora(s) da area 

exeou~ilo 
lndicadores 

estratel!ica 
com base no guia de 
recursos. 

27. Construir indicadores Observat6rio Nacional de Todas as entidades do N" de indicadores 
de risco de vida, a partir Violencia e Gencro grupo alargado. criados. 
da informa<;ao cruzada 
sobre agressores/as e 
vitirnas. 

28. Monitorizar a Enfidades implicadas na Relat6rio de atividades 
intervengiio com VEeno·PAVD. referente a evolu,ao da 
agressores/as. VE; 

Relat6rio de avaliagao 
sobre a implementa>!io 
doPA VD no conceTho de 

.. Lis boa. 
29. Proceder a avalia,ao Entidades implicadas na Relat6rio de avaliagiio 
dos Orupos de Ajuda interven,ao com vitimas. anual. 
Mutua (GAM) e outros 
projetos de interven,ao 
com as vitimas. 

30. Adotar um Todas as entidades que Identificagiio da entidade 
mecanisme de prestam apoio a vitimas que ceotraliza a 
centralizagao dos dados de violencia dom6stica. informaglio; 
recolhidos pelas diversas Identifica>!io da entidade 
fontes, evitando que trabaTha dados 
sohreposi<;ao da recolhidos; 
informa,ao, de forma a N.• de cntidades que 
garantir uma adotam o instrumento; 
monitorizagao e % de infonnagao 
avalia,ao das estrategias recolhida. 
de intervengiio e 
respetivos resultados. 

31. Adotar um Todas as entidades que Defini\)iio dos 
instrumento de recolha prestam apoio a vitimas indicadores comuns 
de dados suportado em de vio!Bncia domestica. (sexo, idade, freguesia do 
variaveis e indicadores ,concelho); 
comuns, Instrumento criado e 
( desiguadamente, sexo, validado; 
idade, :freg1iesia do N.' de entidades que 
conceTho) aos diferentes adotarn o instrumento; 
operadores que % de informa,ao 
trabalham no apoio recolhida; 
direto a vitirnas de Diagn6stico aprofundado 
violencia domestica realizado. 
potenciando o 
conhecimento sobre a 
prevalencia e 
caracterizaglio do 
fen6meno. 
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Entidade(s) 
En~dadcs cnvolvidas na Medidas Coordenadora(s) da area Indicadores 

estratc2iea execu~o 

32. Proceder a Todas as entidades do Constituiyao de urn grupo 
constru9iio de grupo alargado. de trabalho; 
instrumentos de Observat6rio Nacional de Relat6rio de constitui,ao 
nnifor.mizas:ao da Violencia e Genero da base de dados; 
infoimayao proveniente Manual de 
das varias fontcs, na funcionamento. 
formadeum 
observat6rio local. 

1824 (32) 

ffi- lmplementa~ao, MonitorizafYliO e Avalia~lio 

0 Plano Municipal sera globalmente coordenado pela Cfunara Municipal de Lisboa, 
enquanto instituigao promotora, e tera uma vigencia de quatro anos, a decorrer entre 2014 e 
2017. De acordo com indicado no quadro das medidas, cada area estrategica sera 
coordenada par uma ou mais entidades, com a seguinte dislribuigao: a coordenagao da area 
estrategica 1 sera da tesponsabilidade da Cfunara Municipal de Lisboa; a coordenagao da 
area estrategica 2 sera da responsabilidadc conjunta da Associa!(lio Portugucsa de Apoio a 
Vftima e do MP- Departamento de Investigagao e Agiio Penal de Lisboa- 7• Secgiio; a 
coordenayiio da area estrategica 3 sera da responsabilidadc do Observat6rio Nacional de 
Violencia e Genera; a coordenagao da area estrategica 4 sera da responsabilidade conjunta 
da Associagao de Mulheres Contra a Violencia e da Uniiio de Mulheres A!temativa e 
Resposta; a coordcnagao da area estrategica 5 sera da responsabilidade do Observat6rio 
Nacional de Vio1encia e Genera. Cada area estrategica engloba diversas medidas c a 
ex:ecuyiio de cada medida sera coordenada par urna entidade especffica, procurando, desta 
forma, operacionalizar a implementayiio . e a monitoriza!(ao da pr6pria medida. A 
coordenayiio especifica de uma area estrategica implica a conduyiio do processo para a 
identificayiio das prioridades de cada medida de politica dessa area estrategica e a 
mobilizayiio das organiza9oes intervenientes para a execuyao dessas medidas, em 
particular as organizagoes com responsabilidades especfficas de coordenas:iio de medidas, 
hem como a coordenayiio generica da monitoriza!(ao de toda a area estrategica. A 
coordenayiio especifica de uma medida de politica constante do Plano Municipal implica a 
mobilizayiio das organizayees parceiras na execu91io da medida em questao, a agiliza9iio 
dos recursos para o efeito e a centralizayao da infurmagao de monil9rizayiio da medida · 

Importa ainda referir que a Comissao para a Cidadania e Igualdade de Genero (CIG), pelo 
facto de ser o serviyo da administra9iio direta do Estado responsavel pela execngao das 
politicas publicas no dominic da cidadania e da promogao e defesa da igualdade de genera, 
de acordo oom a sua atual organics, estabelecida.pelo Decreta Regulamentar n.• 112012, de 
3 de janeiro, que revogou o Decreto-Lei n•. 164/2007, de 3 de Maio, tendo ·a sen cargo a 
coordenagaci do V Plano Nacional de Prevcn9iio e Combate a Violencia Domestica e de 
Genera (2014-2017), o sen papel na operacionalizagl!o deste I PMPCVDG (que decorre do 
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Plano Nacional) sera de carater transversal a todas as medidas de politica local aqui 
constantes, uma vez que estas, na sua globalidade, contribuicao para a execu9iio da 
estrategia nacimml em curso. 

0 Plano Municipal devera ser objeto de uma monitorizac;:ao regular, com uma 
periodicidade anual, que passani pela recolha de inf=ac;:ilo junto das entidades 
responsaveis pela execuc;:ao de cada uma das medidas previstas, entidades estas que siio 
responsaveis por coligir dados relevantes sabre a execuyao da medida em questiio junto das 
outras entidades cooperantes na execuyao da medida. 

Para a operacionalizac;:ao, monitoriza9iio e avaliac;:ao do Plano Municipal no decurso da sua 
implementac;:ao, serao estabelecidos Pianos de Ac;:ilo Anuais, nos quais seriio identificadas, 
anua!mente, as prioridades estrategicas ao nivel das medidas de politica inclnidas no Plano 
Municipal para todo o seu quadrienio (2014-2017), bem como as entidades responsaveis 
.pela coordena~o, monitorizayao e exeenyao das ayaes definidas para cada uma das 
medidas. 

Deste modo, a monitorizac;:iio annal assentara na produyao de relat6rios de exeeuyao anuais 
com . base em toda a informayao recolhida decorrente dos indicadores previstos para a 
avaliayao de cada medida de politica do Plano Municipal. 

Assim, deverao existir quatro mementos de avaliayao, com a produyao de relat6rios de 
exeouc;:ao: no final do primeiro ano (2014) com a apresentayao de um relat6rio intermedin; 
no :final do segundo ano (2015) com a apresentayao de um segundo relat6rio intermedin; 
no final do terceiro ano (2016) com a apresentac;:iio de um terceiro relat6rio intermedin; no 
final do periodo definido (2017) com a produyao de um relat6rio final de execuyao das 
medidas. 

Os relat6rios deveriio canter uma avalia<;ao da execu<;iio com base num modele criado para 
o efeito, privilegiando os indicadores definidos, bern como a identificayiio de pontos 
criticos e ainda recomendayaes. 
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