
ACÕES DE INFORMAÇÃO E ESCLARECIMENTO JURÍDICO SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
VIOLÊNCIA DE GÉNERO  

Conteúdo programático  

Módulo I – “ De que falamos, quando falamos de violência de género e violência doméstica ” 
(duração: 3,5 horas):  

a) A violência de género, a violência doméstica e a violência na Família. Definição dos 
conceitos. Enquadramento jurídico-penal: referência aos crimes de homicídio qualificado, 
mutilação genital feminina (MGF), perseguição e casamento forçado. O crime de violência 
doméstica. Os crimes sexuais: coação sexual, violação e importunação sexual;  

b) O combate à Violência de Género e à Violência Doméstica. Breve resenha sobre os 
compromissos internacionais do Estado Português;  

c) Indicação sumária sobre a legislação nacional e o V Plano Nacional de Prevenção e Combate 
à Violência de Género e Violência Doméstica 2014 – 2017.  

Módulo II – “ Da queixa ao julgamento ” – análise do desenvolvimento processual penal de 
uma queixa-crime no crime de violência doméstica e da legislação atinente (duração: 7 
horas):  

a) A denúncia/ a queixa. Auto de denúncia padrão. Flagrante delito/ausência de flagrante 
delito;  

b) O papel das polícias. A avaliação de risco. O estatuto de vítima. Recuperação dos pertences 
das vítimas;  

c) O Inquérito. Declarações para memória futura;  

d) A ida ao Hospital/INML. Isenção das taxas moderadoras;  

e) A assistente: o que é, que intervenção pode ter;  

f) As medidas de coação: o afastamento do agressor; a vigilância eletrónica e a apreensão de 
armas;  

g) Medidas de controlo da cibercriminalidade: mensagens eletrónicas e telefónicas;  

h) As medidas de proteção às vítimas. A proteção das testemunhas;  

i) O Apoio Judiciário;  

j) O adiantamento de Indemnização;  

k) As Casas de Abrigo das Mulheres Vítimas da Violência;  

l) A suspensão provisória do processo;  

m) A acusação e o pedido de indemnização civil. A Instrução do processo;  



n) A Audiência de Julgamento e o recurso.  

Módulo III – “ E depois? E as crianças?” (duração: 3,5 horas):  

a) As responsabilidades parentais – o exercício das responsabilidades parentais em casos de 
Violência Doméstica;  

b) O papel e a intervenção das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ);  

c) A Garantia dos alimentos devidos às crianças;  

d) O divórcio – as diferentes modalidades de divórcio;  

e) As Uniões de Facto. 


