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A possível relutância das vítimas da criminalidade em denunciar a sua vitimização às autoridades é uma
triste realidade. Por uma série de motivos, esses indivíduos podem desconhecer os seus direitos ou não
saber a quem recorrer para obter apoio e assistência. Este facto pode por sua vez produzir sentimentos
crescentes de isolamento e causar maior vulnerabilidade, ou aumentar os níveis de ansiedade decorrentes,
em parte, do desconhecimento dos processos desencadeados pelo ato criminoso. É essencial que que os
relevantes serviços e organismos públicos proporcionem a todas as vítimas da criminalidade o necessário
apoio, aconselhamento, assistência e proteção contra a vitimização repetida.
A Diretiva de 25 de outubro de 2012, que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio
e à proteção das vítimas da criminalidade, deve ser transposta por todos os Estados-Membros até 16 de
novembro de 2015. Este instrumento contém uma série de novas disposições cujos conteúdo e âmbito
devem ser cuidadosamente examinados antes da sua implementação efetiva nas legislações nacionais dos
Estados-Membros da União Europeia.
O seu artigo 22.º merece especial atenção em virtude da novidade do seu conteúdo. O primeiro parágrafo
estabelece que cada vítima deve ser objeto de «uma avaliação atempada e individual, de acordo com os
procedimentos nacionais, para identificar as suas necessidades específicas de proteção e para determinar
se e em que medida poderiam beneficiar de medidas especiais durante o processo penal, nos termos
dos artigos 23.º e 24.º, devido à sua particular vulnerabilidade à vitimização secundária e repetida, à
intimidação e à retaliação.» Atualmente, os quadros legislativos de cada Estado-Membro refletem diferentes
perspetivas evolutivas em matéria dos direitos das vítimas. Tal diversidade promoveu a realização de
debates construtivos entre os especialistas escolhidos para participarem neste projeto. Decorreu desta
discussão que as diferentes abordagens de cada Estado-Membro não são incompatíveis com padrões
harmonizados na implementação do artigo 22.º da diretiva.
O projeto EVVI (EValuation of VIctims) teve início em janeiro de 2014. Na sua base está a criação de um
grupo de especialistas (dois por Estado-Membro parceiro) que manteriam encontros regulares destinados
ao intercâmbio de experiências, com o objetivo de elaborar um questionário de avaliação individual das
vítimas e um guia de boas práticas para o acompanhar. O projeto incluiu uma visita de estudo a Londres,
em cooperação com a Procuradoria-Geral britânica (CPS), na qual se fez uma síntese das atuais práticas
na Inglaterra e no País de Gales em matéria do tratamento das vítimas ao longo do processo penal. Os
temas abordados incluíram o quadro legislativo das medidas especiais, a avaliação inicial da vítima pelos
agentes da autoridade, o apoio disponibilizado às vítimas fora do sistema de justiça penal, a avaliação
contínua durante o processo penal, as medidas especiais disponíveis nos tribunais e o direito da vítima de
rever as decisões do procurador.

• Participantes franceses
O projeto foi liderado pelo Ministério da Justiça francês, por intermédio de dois departamentos do
Secretariado-Geral: o Serviço responsável pelo acesso ao direito e aos tribunais e pelo apoio à vítima
(Service de l’accès au droit et à la Justice et de l’aide aux victims – SADJAV), assistido pelo Departamento
dos Assuntos Europeus e Internacionais (Service des affaires européennes et internationales – SAEI). O
SADJAV, fundado em 2002, contribuiu com os seus conhecimentos em matéria de acesso ao direito,
assistência jurídica e apoio às vítimas, enquanto o SAEI deu apoio e colocou ao dispor a sua ampla
experiência na gestão deste tipo de projetos e nas perspetivas comparativas europeias.
O projeto foi também apoiado em França por uma federação nacional de associações de apoio à vítima, o
Instituto de Apoio à Vítima e da Mediação (INAVEM). Esta entidade participante teve um papel fundamental
no sucesso da implementação do projeto EVVI. As suas missões fulcrais consistem em motivar, coordenar
e promover o apoio à vítima, e participar em acordos de parceria destinados a atingir esses objetivos. A
federação é composta por 130 diferentes associações que integram 1500 colaboradores e voluntários,
gerindo 760 gabinetes de apoio à vítima (em tribunais, centros de aconselhamento jurídico, esquadras de
polícia, hospitais e outros) onde cerca de 300.000 vítimas encontram ajuda. As associações do INAVEM
estão também presentes no tribunal, tendo desenvolvido e adaptado as suas práticas, por vezes de forma
inovadora, para ajudar as vítimas da melhor forma possível. Estes profissionais desenvolveram também a
«avaliação situacional» das vítimas, que proporcionou uma perspetiva interessante ao nível da avaliação
individual elaborada durante o projeto.
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Outro parceiro fulcral no projeto EVVI foi o agrupamento de interesse público “Justice Coopération
Internationale” (JCI). Mandatado pelo Ministério da Justiça francês, este organismo tem por missão
promover a cooperação jurídica e judicial no quadro dos programas multilaterais implementados pela
União Europeia e por outros doadores internacionais. Neste projeto financiado pela Comissão Europeia,
o Justice Coopération Internationale deu aos Estados-Membros apoio logístico, administrativo e financeiro.
A Escola Nacional da Magistratura (ENM), instituição de formação dos juízes e procuradores franceses,
participou também no projeto EVVI por via da organização da conferência final onde foram apresentadas
as conclusões deste projeto.
• Estados-Membros participantes
Os Estados-Membros contactados para participação neste projeto foram especificamente selecionados por
serem representativos da diversidade dos sistemas jurídicos no seio da União Europeia. A participação
dos Estados-Membros com práticas muito distintas permitiu comparar diferentes definições do conceito de
vítima em contextos jurídicos nacionais divergentes. O contraste de conceitos enriqueceu os debates e as
discussões, tendo facilitado o desenvolvimento de uma abordagem comum e a expetativa de um padrão
ou método de trabalho mínimo. Os Estados-Membros participantes foram a Espanha, a Polónia, Portugal e
o Reino Unido. Em pequena escala, estes países formam uma amostra representativa dos distintos sistemas
judiciais: direito consuetudinário, direito romano-germânico e sistemas jurídicos mistos.
O Reino Unido, representado pela sua Procuradoria-Geral1, está consideravelmente avançado ao nível
da avaliação das necessidades de proteção das vítimas e da implementação de uma metodologia para
avaliar a sua vulnerabilidade. Por motivos óbvios, este parceiro, que tem vindo a constituir uma fonte de
inspiração e reflexão para os outros Estados, organizou uma visita de estudo de dois dias em Londres.
Foi uma oportunidade de conhecer a forma como vítimas e testemunhas são tratadas em cada passo do
processo penal nesse país, bem como de contactar as várias instâncias responsáveis pela assistência a
estes indivíduos.
A Polónia, representada pelo seu Ministério da Justiça, é um país impulsionador da adoção da diretiva,
tendo já liderado projetos cofinanciados pela Comissão Europeia, particularmente no contexto dos
programas destinados a «prevenir e combater a criminalidade».
A Espanha, representada pelo seu Ministério da Justiça, em particular pelo Secretariado-Geral da
Administração da Justiça, está fortemente envolvida no combate à violência contra as mulheres, tendo já
cooperado com associações de apoio à vítima no desenvolvimento de novas ferramentas e processos para
melhorar os meios de assistência disponíveis.
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), fundada em 1990, disponibiliza serviços gratuitos e
confidenciais às vítimas da criminalidade, que incluem apoio psicológico e financeiro, aconselhamento e
informações. Este organismo desenvolve uma intensa atividade junto de fóruns europeus e internacionais
como o Victim Support Europe, o Fórum Europeu de Justiça Restaurativa, a Sociedade Mundial de
Vitimologia, a Associação Internacional para o Esforço Voluntário, a Plataforma dos Direitos Fundamentais
e até a Rede Europeia contra o Racismo.
Com base num debate aberto e no intercâmbio das práticas inovadoras e eficazes dos Estados-Membros
parceiros, foi elaborado um modelo de questionário destinado a facilitar a implementação prática da
diretiva. O seu objetivo é proporcionar uma ferramenta de trabalho para os agentes da justiça, destinada
a facilitar a avaliação individual das vítimas através da identificação de necessidades de proteção
específicas e medidas de apoio, em função do necessário.
O guia de boas práticas foi apresentado em detalhe durante uma conferência de formação na Escola
Nacional da Magistratura, no dia 23 de abril de 2015, em que participaram representantes dos EstadosMembros da União Europeia, magistrados, juízes, procuradores e profissionais da área, bem como
representantes da Comissão, do Parlamento Europeu e da Rede Europeia de Formação Judiciária.
O projeto foi financiado pelo programa «Justiça Penal» (JLS/2009/JPEN/AG) da Comissão Europeia. Os
Estados-Membros participantes desejam exprimir o seu agradecimento à Comissão Europeia por permitir
esta forma tão inspiradora de implementar algumas das disposições da diretiva.

1 - Responsável pela instauração de ações penais na Inglaterra e no País de Gales.
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Introdução
Desde a década de 1970, a evolução cultural, social e política tem permitido a consolidação progressiva
dos direitos das vítimas nos sistemas judiciais em toda a União Europeia. As organizações não
governamentais podem orgulhar-se da sua enorme influência na evolução e no reconhecimento desses
direitos, que progrediram também pelo impulso de movimentos sociopolíticos como o movimento de
mulheres. À medida que os governos europeus iam gradualmente reconhecendo os direitos das vítimas da
criminalidade nas suas legislações nacionais, os padrões desses direitos começaram também a ser alvo
da atenção das instituições europeias. Em resultado, foram produzidos diferentes instrumentos da UE como
a Decisão-Quadro do Conselho 2001/220/JAI.
Ao abrigo deste instrumento, os Estados-Membros são obrigados a assegurar o respeito pela dignidade
das vítimas e o reconhecimento dos seus direitos durante o processo judicial. No entanto, as críticas
às limitações da Decisão-Quadro e o grau limitado da sua implementação pelos Estados-Membros da
UE levaram à elaboração da Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de
outubro de 2012, que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas
da criminalidade (doravante designada por «diretiva»).
Embora a sua base seja a Decisão-Quadro de 2001 sobre a condição da vítima em processos penais,
trata-se neste caso de um instrumento juridicamente vinculativo que terá efeito direto após a data-limite para
a sua transposição, 16 de novembro de 2015.
Refira-se que a Dinamarca não adotou a diretiva. Em consequência, a Decisão-Quadro do Conselho de
2001, acima referida, permanece em vigor nesse país mesmo após a data-limite para a transposição da
diretiva ter sido ultrapassada para os outros 27 Estados-Membros (considerando septuagésimo primeiro
do preâmbulo da diretiva).
A Decisão-Quadro de 2001 foi implementada pelos Estados-Membros em graus distintos, mas a diretiva
vai mais além: no contexto mais amplo das medidas estabelecidas pelo Roteiro de Budapeste para as
vítimas, pretende reforçar os direitos das vítimas da criminalidade, para que todas possam beneficiar do
mesmo nível básico de direitos, independentemente da sua nacionalidade e do local da Europa onde o
crime tenha ocorrido.
Todas as vítimas têm direito ao acesso efetivo à justiça, tal como estipulado no artigo 47.º da Carta
dos Direitos Fundamentais da UE. Por conseguinte, a diretiva pode ser vista como um passo em frente
fundamental para as vítimas da criminalidade. Porém, esses direitos só se tornarão uma realidade prática
com a transposição se as vítimas tiverem conhecimento dos apoios e dos mecanismos disponíveis para a
sua efetivação.
O principal objetivo da diretiva é garantir que as necessidades específicas das vítimas em matéria de
apoio são atendidas, o que será conseguido com uma avaliação individual (ver abaixo) e uma abordagem
participativa em termos da disponibilização de informação, apoio, proteção e benefício dos direitos
processuais.
O artigo 22.º da diretiva, intitulado «Avaliação individual das vítimas para identificar as suas necessidades
específicas de proteção», realça um dos aspetos fundamentais do instrumento, que é a obrigação de tratar
as vítimas individualmente e numa base casuística. É nele evidenciada a necessidade de uma avaliação
individual para identificar necessidades específicas, tais como a necessidade de medidas especiais
durante o processo penal ou o tratamento personalizado das crianças vítimas (nos termos dos artigos 1.º,
23.º e 24.º da diretiva).
O objetivo do projeto de avaliação individual das vítimas (EVVI) foi o de ajudar os Estados-Membros a
implementarem na prática os requisitos do artigo 22.º em linha com os procedimentos nacionais. Em
particular, tratou-se de desenvolver uma ferramenta prática para facilitar a avaliação individual das vítimas
e permitir a identificação de necessidades específicas de proteção.
2 - Resolução de 10 de junho de 2011 sobre um roteiro para fortalecer os direitos e proteção das vítimas, em particular durante o
processo penal.
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Este manual foi concebido a pensar nos agentes no terreno e pretende encorajar a aplicação eficaz e
coerente da diretiva na UE. Tal será alcançado através da utilização de um modelo de questionário de
avaliação individual, destinado a identificar as necessidades específicas de proteção da vítima e se e
em que medida esta beneficiaria de medidas especiais durante o processo penal, à luz da sua particular
vulnerabilidade à vitimização secundária e repetida, à intimidação e à retaliação. Nalguns países, o
modelo de questionário proposto pode ser útil apenas na medida em que completa o que já existe para
cumprir os padrões estabelecidos pela diretiva. No entanto, noutros países, poderá encorajar a adoção
de novas práticas que o utilizem.
Por conseguinte, o presente manual e o questionário foram concebidos com um caráter tão prático quanto
possível.
O próximo capítulo compreende uma síntese e numa análise contextual (I) da legislação nos EstadosMembros parceiros, bem como uma análise do âmbito dos artigos relevantes da diretiva. Serão em
seguida especificamente abordados os requisitos da avaliação individual (II) e o modelo de questionário
(III), sendo por último examinadas as medidas sugeridas (IV) para atender às necessidades específicas de
proteção das vítimas.

-8-

Síntese e contexto
O projeto EVVI resulta do esforço conjunto dos representantes de Espanha, França, Polónia, Portugal e
Reino Unido (por ordem alfabética). Para melhor compreender a configuração do modelo de questionário
a utilizar na avaliação individual, é necessário ter em conta a legislação nacional e europeia em vigor nos
Estados-Membros parceiros (A) e a interpretação de alguns dos artigos da diretiva (B).

A. Legislação ligada à avaliação das vítimas nos Estados-Membros parceiros
A transposição da diretiva encontra-se em diferentes fases de implementação em cada Estado-Membro
participante neste projeto.
O Reino Unido é o único parceiro que já implementou os artigos 22.º e 23.º da diretiva, o que foi
realizado na prática com o Código de Conduta para as Vítimas da Criminalidade (revisto) (conhecido por
«Código das Vítimas»), publicado no dia 10 de dezembro de 2013 e em vigor na Inglaterra e no País de
Gales, e também através do disposto na legislação existente3. Os outros Estados-Membros parceiros estão
a trabalhar na sua implementação. Por exemplo, em 25 de outubro de 2013, o governo espanhol aprovou
o projeto de Lei Orgânica para as Vítimas da Criminalidade, cujo objetivo é satisfazer as necessidades
das vítimas da forma mais abrangente possível, não só do ponto de vista jurídico mas também social. Em
Portugal, algumas medidas do artigo 23.º fazem já parte do quadro jurídico.
1. Estatuto da vítima no contexto do processo penal e a sua influência no processo civil
Embora a noção de «vítima da criminalidade» não beneficie necessariamente de uma definição jurídica
nalguns Estados-Membros (Portugal, Polónia e França), todos os estados parceiros utilizam o termo, de
modo geral, da mesma forma.
A especificidade dos sistemas de direito consuetudinário do Reino Unido (que inclui as jurisdições individuais
da Inglaterra e País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte) é a de que a vítima não constitui parte do
processo penal, pelo que não pode intentar ações legais da mesma forma que as suas contrapartes
continentais.
Por outro lado, em todos os Estados-Membros, as vítimas podem prestar depoimento (prestar provas) durante
o processo judicial e/ou no julgamento, podendo também, em todos os casos, interpor uma ação cível;
Em França, as vítimas podem ser uma “partie civile” (parte civil). Este estatuto envolve, em particular, a
assistência de um advogado («avocat»), que pode estar presente ao longo do processo, seja ele público
à porta fechada, uma vez que a vítima é parte integrante do mesmo. Se a vítima não comparecer no
julgamento (presencialmente ou através de representação), presume-se que desistiu da pretensão de ser
reconhecida como vítima, a menos que tenha sido interposta uma ação cível durante a investigação ou
tenha sido enviada uma carta registada diretamente ao tribunal.
Na Polónia, as vítimas de violência doméstica beneficiam de um estatuto específico que lhes dá acesso a
apoio psicológico, jurídico e social gratuito, assim como a aconselhamento familiar.
Em todos os Estados-Membros parceiros e em todas as fases do processo, as vítimas têm acesso a
informações completas sobre os seus direitos e também sobre o apoio, assistência e eventuais indemnizações
a que tenham direito. Em Portugal e na Polónia, essas informações são disponibilizadas pelos serviços do
ministério público. Em Espanha, no Reino Unido e em França, a informação é facultada pelas autoridades
(incluindo os investigadores e o juiz de instrução) ou pelas instâncias de justiça penal e funcionários
públicos, dependendo da fase do processo penal em apreço. Por exemplo, em França, uma das principais
missões das associações do INAVEM é a de informar as vítimas sobre os seus direitos. No Reino Unido,
os agentes policiais desempenham um papel fundamental, uma vez que são geralmente o primeiro ponto
de contacto com as vítimas.

3 - (p. ex., Lei da Justiça de Menores e das Provas Penais de 1999).
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Em todos os Estados-Membros parceiros, existe já uma série de ferramentas de divulgação dos direitos da
vítima. A informação pode ser dada verbalmente e também por escrito. A utilização de meios eletrónicos
e sites da internet está a tornar-se mais generalizada e desenvolvida. Por exemplo, os sites oficiais dos
Ministérios da Justiça da Polónia, Reino Unido e França disponibilizam informações iniciais para as vítimas
da criminalidade. Além disso, o Reino Unido possui uma versão em folheto do Código das Vítimas, um
guia em áudio e um vídeo no YouTube destinado a jovens.
Para obter um quadro completo das diferenças entre os estatutos das vítimas nos Estados-Membros europeus,
convida-se o leitor a consultar o capítulo 1 do relatório da Agência Europeia dos Direitos Fundamentais
de 2014, intitulado «Victims in the Criminal Justice System: a diversity of concepts & legal frameworks» (As
vítimas no sistema de justiça penal: uma diversidade de conceitos e quadros jurídicos).
2. Contexto atual da avaliação das necessidades específicas de proteção das vítimas
À data da elaboração deste manual, as avaliações individuais em Espanha, Portugal, Polónia e França
não eram levadas a cabo de forma sistemática. No entanto, tal não obsta a que as autoridades francesas
avaliem as necessidades da vítima numa base casuística. Assim, se o considerar necessário, o magistrado
com a investigação a cargo poderá realizar investigações adicionais para avaliar a vulnerabilidade da
vítima (exames médicos ou psicológicos, pareceres psiquiátricos, etc.). A vítima que interpôs uma ação
cível (ou o seu advogado) poderá também solicitar a realização de averiguações adicionais. Na fase da
audiência, o tribunal pode ordenar várias medidas de averiguação (p. ex., um parecer médico sobre a
extensão de um dano físico ou do impacto psicológico, para se pronunciar sobre a perda sofrida pela
vítima), e também em casos em que a sua vulnerabilidade constitua uma circunstância agravante do crime
que poderá conduzir a uma condenação mais severa.
O Reino Unido é o único Estado-Membro parceiro onde é já realizada uma avaliação específica
das necessidades de proteção das vítimas, que está a cargo dos agentes policiais. Dependendo das
circunstâncias do caso e/ou da vítima em particular, podem ter lugar avaliações adicionais realizadas por
agentes especializados (p. ex., em casos de violência doméstica (VD)), e/ou pelo pessoal da Unidade de
Apoio à Vítima.4(WCU). Estão também disponíveis medidas especiais para vítimas vulneráveis e sujeitas
a intimidação (incluindo as vítimas que são simultaneamente testemunhas), para maximizar a eficácia dos
seus depoimentos em tribunal5.
Na Inglaterra e no País de Gales, é efetuada uma avaliação logo após a denúncia, embora a vítima
possa ser (re)avaliada em qualquer fase durante o processo e após a sua conclusão. Além disso, a polícia
encaminha a vítima para os serviços de apoio, a menos que esta decida em contrário. As avaliações de
risco (tais como as realizadas com vítimas de violência doméstica) serão repetidas em resposta a alterações
das circunstâncias (p. ex., libertação do agressor da custódia policial) e podem ser renovadas em qualquer
fase do processo, assegurando assim o caráter prioritário da segurança da vítima a todo o momento.
Em Espanha, o Título III do projeto de Lei Orgânica para as Vítimas da Criminalidade contempla a avaliação
das necessidades de proteção específicas das vítimas, transpondo os artigos 22.º e 23.º da Diretiva
2012/29/UE com maior detalhe. As vítimas são avaliadas numa base individual para a determinação
das suas necessidades de proteção durante o processo judicial, o que levará à identificação da assistência
necessária e das necessidades específicas de proteção a satisfazer. Os Gabinetes de Apoio às Vitimas
da Criminalidade (serviço público gratuito disponibilizado pelo Ministério da Justiça espanhol) decidem
sobre a realização da avaliação, identificando os indivíduos particularmente vulneráveis e implementando
medidas de proteção para evitar a vitimização.
Para promover um entendimento mais amplo das diferentes práticas e demonstrar a forma como as
avaliações são encaradas pelos Estados-Membros parceiros neste projeto, a próxima secção centrar-se-á
no processo de avaliação (a) em cada um dos países e analisará as respetivas disposições em matéria de
acesso ao apoio e às medidas de proteção (b).
4 - As WCU são unidades integrando pessoal da polícia e do CPS, estabelecidas na Inglaterra e no País de Gales, que disponibilizam
informação e apoio a vítimas e testemunhas em casos que transitam no sistema de justiça penal.
5 - A polícia e as Unidades de Apoio à Vítima (WCU) estão vinculadas à realização das avaliações de necessidades em conformidade
com as responsabilidades estipuladas no Código das Vítimas.
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a) Processo de avaliação
No Reino Unido, a polícia realiza uma avaliação após a vítima ter denunciado o crime e obtido um
número de referência da infração. As avaliações de necessidades e de medidas especiais tendem a ser
realizadas pelo agente ou detetive da polícia que comparece no local combinado com a vítima, tal como o
seu domicílio ou local de trabalho, esquadra da polícia, etc. As avaliações do risco físico são certificadas
por um supervisor da polícia e as do risco de vida são realizadas por um inspetor. Os serviços de apoio
à vítima podem também efetuar uma avaliação mais detalhada, se a vítima consentir que a polícia lhes
transmita os seus dados.
A extensão e a profundidade da avaliação podem variar em função das circunstâncias pessoais da
vítima e da natureza da ou das infrações. Em princípio, os métodos não variam. Contudo, o nível de risco
(p. ex., se a vítima está sujeita a um risco elevado, médio ou baixo), as circunstâncias da infração e a
complexidade do depoimento a prestar poderão levar a discussões adicionais e ao encaminhamento para
um nível superior de senioridade, que pode envolver consultas sobre medidas especiais antecipadas junto
da Procuradoria-Geral (CPS) (para vítimas na Inglaterra e no País de Gales).
Em Espanha, a avaliação é realizada, na maior parte dos casos, pelos Gabinetes de Apoio às Vítimas
da Criminalidade, mas pode também ser realizada pela polícia e por funcionários de medicina forense.
Existem protocolos específicos de coordenação através de um só ponto para todos os intervenientes no
processo de avaliação. Os métodos de avaliação diferem em função das características da vítima, das
consequências ou danos por ela sofridos e da sua vontade expressa.
Na vertente do impacto financeiro da avaliação individual, os custos são calculados no Reino Unido
com base no tempo do pessoal da polícia e são assumidos por cada força policial. Da mesma forma,
a Procuradoria-Geral (CPS) assume os custos das reuniões sobre medidas especiais e, na qualidade de
participante nas WCU, assume, conjuntamente com a outra entidade envolvida, o custo de eventuais
avaliações de necessidades realizadas pela unidade sobre vítimas que vão a tribunal como testemunhas.
O custo de uma avaliação detalhada, realizada por um serviço de apoio à vítima em particular, é assumido
pelo organismo que a realiza. Convém referir que muitas destas organizações recebem financiamento
estatal para a prestação destes serviços.
Em Espanha e França, o Estado assume o custo da avaliação.
b) Acesso ao apoio e às medidas de proteção
As legislações nacionais de todos os Estados-Membros parceiros contemplam medidas especiais de apoio
e proteção das vítimas, a saber:
• Inquirições da vítima realizadas em instalações concebidas ou adaptadas para o efeito;
• Inquirições da vítima realizadas por profissionais qualificados para o efeito ou com a sua
assistência;
• Todas as inquirições de vítimas de violência sexual, violência baseada no género ou violência
em relações de intimidade, salvo se forem realizadas por um procurador público ou por um juiz,
são realizadas por uma pessoa do mesmo sexo que a vítima, se esta assim o desejar, desde
que a tramitação do processo penal não seja prejudicada.
Estão também contempladas medidas especiais para crianças, relativamente às quais se presume terem
necessidades específicas de proteção devido à sua vulnerabilidade, de acordo com a diretiva. As medidas
de apoio e proteção são estabelecidas pelas legislações nacionais, sendo implementadas pela pessoa a
cargo da investigação penal ou por um juiz.
À exceção dos casos de Espanha e Portugal, as vítimas não podem recorrer se um requerimento de
medidas especiais for indeferido.
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B. Interpretação de alguns dos artigos da diretiva
O projeto EVVI foi concebido tendo em vista a transposição harmonizada do artigo 22.º da diretiva. Nesse
sentido, a presente secção cobre a terminologia nele utilizada (1), uma análise do objetivo da avaliação
individual nele referida (2) e um estudo dos artigos 23.º e 24.º da diretiva, tal como referenciado (3).
1.Terminologia do artigo 22.º
Quem constitui uma vítima?
O artigo 22.º define “vítima” como:
- Uma pessoa singular que tenha sofrido um dano, nomeadamente um dano físico, moral ou
emocional, ou um prejuízo material diretamente causados por um crime;
-O
 s familiares de uma pessoa cuja morte tenha sido diretamente causada por um crime e que
tenham sofrido um dano em consequência da morte dessa pessoa;
“ Familiares” são o cônjuge, a pessoa que vive com a vítima numa relação íntima de compromisso,
num agregado familiar comum e numa base estável e permanente, os familiares em linha direta,
os irmãos e as pessoas a cargo da vítima.
- “Criança” é uma pessoa singular com idade inferior a 18 anos.
O que é a “avaliação individual”?
Trata-se de uma avaliação personalizada que tem especificamente em conta as características pessoais
da vítima, bem como o tipo a natureza e as circunstâncias do crime.
A avaliação individual (ver abaixo II. Avaliação individual, página 21), será realizada em de acordo com
a vontade da vítima e com a sua estreita cooperação, podendo ser adaptada em função da natureza do
crime ou do grau dos danos.
As necessidades e/ou perceção da vítima poderão variar com o tempo. Em caso de alteração de
circunstâncias, pode ser necessário rever a avaliação e as medidas, em conformidade com a legislação
nacional.
O que é uma avaliação atempada?
A avaliação individual será realizada o mais rapidamente possível após a denúncia do crime.
No entanto, reconhece-se que, em determinadas circunstâncias, tal não é adequado, por exemplo, se a
vítima estiver traumatizada ou ferida ou não compreender as perguntas por qualquer motivo. Nesse caso,
devem ser tomadas medidas para realizar a avaliação logo que praticável após a ocorrência.
Se não for possível realizar a avaliação individual, os riscos a que a vítima está sujeita devem ser ainda
assim objeto de atenção.
Quem realiza a avaliação?
A avaliação é normalmente realizada por um agente policial. A autoridade ou entidade competente pode
variar em função da fase do processo penal (pré-julgamento ou julgamento).
Em função do tipo de vítima e/ou da natureza do crime, poderá haver a participação de uma pessoa
diferente, com a formação adequada, para colaborar na comunicação com a vítima (psicólogo,
médico, organização não governamental, assistente social, serviços de apoio à vítima, etc.) em função do
estabelecido pelos Estados-Membros nos termos das suas legislações nacionais.
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O agente policial ou a autoridade ou entidade competente terá ainda de assegurar a recolha de informação
adequada para complementar a avaliação de medidas especiais e dos eventuais riscos a que a vítima
está sujeita.
O que é a vitimização repetida ou secundária?
A vitimização repetida diz respeito a uma vítima que tenha sido sujeita a mais de um crime durante um
determinado período, cometido por um ou mais infratores.
Por exemplo, poderá tratar-se de violência repetida numa relação de intimidade ou crimes contra deficientes
ou crimes de ódio cometidos devido à vulnerabilidade da pessoa.
A vitimização secundária é a que ocorre não em resultado direto da infração penal, mas sim da resposta
de entidades públicas ou privadas para com a vítima.
2. Finalidade da avaliação individual
O artigo 22.º, parágrafo 2.º, e o considerando quinquagésimo sexto do preâmbulo da diretiva estipulam
que a avaliação individual deve, em especial, ter em conta:
	

• As características pessoais da vítima;
-  Nomeadamente: idade, sexo e identidade ou expressão sexual, etnia, raça, religião, orientação
sexual, estado de saúde, deficiência, estatuto de residência, dificuldades de comunicação,
relação com o autor do crime ou dependência dele e experiência prévia de criminalidade.
• O tipo ou natureza e as circunstâncias do crime;
- Tais como: ser ou não um crime de ódio, de preconceito ou um crime cometido com um motivo
discriminatório, violência sexual ou numa relação de intimidade, se o do crime autor estava
numa posição de controlo, se a vítima se encontra numa área de elevada criminalidade ou
dominada por bandos, ou se o país de origem da vítima é diferente do Estado-Membro onde
o crime foi cometido.

A finalidade da avaliação é identificar necessidades específicas de proteção e se e em que medida a
vítima beneficiaria de medidas especiais. As necessidades específicas de proteção da vítima estão ligadas
a vulnerabilidade à vitimização secundária ou repetida, à intimidação e à retaliação.
As medidas especiais (ver abaixo VI. Medidas sugeridas, página 33) estão enumeradas nos artigos 23.º
e 24.º (crianças vítimas).
Nota: considera-se automaticamente que as crianças vítimas possuem necessidades específicas de
proteção (ver artigo 22.º, parágrafo 4.º, da diretiva).
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7 CARACTERÍSTICAS DA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL:

1- A avaliação individual é abrangente e envolve duas diferentes perspetivas:
- Tipo, natureza ou circunstâncias da infração: todas as vítimas, independentemente do tipo de
infração,
- A própria vítima: todas as vítimas, independentemente do seu estatuto processual (testemunha,
participante, queixoso, etc.)
2-A
 avaliação individual deve estimar as necessidades específicas de proteção da vítima para cada
fase do processo penal: as medidas especiais podem ter início logo após a denúncia da vítima ou
quando as autoridades iniciam o processo penal (e não antes). As medidas de proteção não terão uma
duração mínima, uma vez que estão ligadas aos requisitos do processo penal.
3-A
 avaliação individual deve ser, de acordo com o artigo 22.º, “atempada”, isto é, realizada logo
que possível, com vista a identificar o risco de vitimização secundária e repetida, de intimidação e de
retaliação. Este aspeto, uma importante inovação da diretiva, pretende identificar tão rápido quanto
possível as necessidades específicas da vítima.
4-A
 s avaliações individuais devem ser realizadas em estreita associação com a vítima e ter em conta a
sua vontade, mesmo quando a mesma não pretenda beneficiar das medidas especiais de proteção.
Estas não terão eficácia sem o consentimento da vítima, pelo que, nalguns casos, a avaliação individual
pode ser muito curta
5 - A avaliação individual é personalizada e adaptável:
O seu âmbito pode variar em função da gravidade do crime e do grau dos danos aparentes sofridos pela
vítima. Cada pessoa reage de forma diferente na presença de um crime, pelo que só uma avaliação
personalizada poderá identificar as vulnerabilidades específicas da vítima. A diretiva favorece uma
abordagem casuística, sem criar categorias prioritárias ou uma hierarquia de vítimas. Não obstante,
são tidos em conta alguns elementos fundamentais:
• Características pessoais da vítima (idade, sexo e identidade ou expressão sexual, etc.);
• Tipo e a natureza do crime (p. ex., violência doméstica);
• Circunstâncias do crime (tais como crime organizado ou situações de dependência entre o autor
e a vítima).
	Presume-se que as crianças vítimas possuem necessidades específicas de proteção (artigo 22.º,
parágrafo 4.º).
	Além disso, o considerando quinquagésimo sétimo enumera uma série de crimes (terrorismo, tráfico
de seres humanos, criminalidade organizada, violência doméstica, violência sexual, violência
baseada no género, etc.) relativamente aos quais deverá haver uma forte presunção de que as
vítimas beneficiarão das medidas especiais de proteção.
6-A
 avaliação individual pretende identificar vítimas vulneráveis, ou seja, a «particular vulnerabilidade à
vitimização secundária e repetida, à intimidação e à retaliação” (artigo 22.º, parágrafo 1.º).
Esta vulnerabilidade particular será a base na qual as autoridades relevantes determinam se a vítima
com necessidades específicas de proteção tirará ou não partido de medidas especiais durante o
processo penal. Existe necessariamente uma ligação entre a proteção proposta após a avaliação
individual e o processo penal, na medida em que o considerando quinquagésimo oitavo refere que «as
preocupações e os receios das vítimas relativamente ao processo devem constituir um fator fundamental
para determinar se necessitam de medidas específicas».
7- A
 avaliação individual não é imutável e deve ser atualizada ao longo do processo penal para refletir,
tanto quanto possível, a situação da vítima, que poderá mudar após a primeira avaliação.
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3. Artigos 23.º e 24.º da diretiva
Artigo 23.º
Este novo artigo é dedicado ao «Direito a proteção das vítimas com necessidades específicas de proteção
durante o processo penal» e aplica-se se estas necessidades forem identificadas para uma vítima em
resultado da avaliação individual.
No entanto, poderão existir algumas circunstâncias que justifiquem a não implementação de uma
medida especial recomendada, por exemplo, em caso de condicionalismos operacionais ou práticos
(indisponibilidade de um agente da polícia específico, acontecimentos ou circunstâncias extraordinárias
e alheias ao controlo das autoridades, tais como greves, tumultos, terremotos, inundações e outros). Pode
também ser o caso se houver necessidade urgente de inquirir a vítima e o facto de não o fazer poder
prejudicar a vítima ou um terceiro, ou ser um obstáculo à tramitação do processo.
Neste contexto, o disposto tem em conta situações particulares em que, por motivos excecionais, não seja
possível implementar as medidas específicas de proteção identificadas.
As vítimas com necessidades específicas de proteção identificadas pela avaliação individual podem
exercer os seus direitos:
• Sem prejuízo dos direitos da defesa;
• De acordo com as regras de competência discricionária judiciais;
• Salvo em caso de circunstâncias excecionais (tal como referido acima); e
• Desde que não exista conflito com a boa administração da justiça.
O artigo 23.º da diretiva enumera as medidas especiais que devem estar disponíveis durante a investigação
penal (parágrafo 2.º) e o processo penal (parágrafo 3.º), para as vítimas com necessidades específicas de
proteção identificadas pela avaliação individual (ver abaixo IV. Medidas sugeridas, página 33).
Artigo 24.º
O considerando décimo nono do preâmbulo da diretiva estabelece que, se a vítima for uma criança, «a
criança ou, caso isso seja contrário ao interesse superior da criança, o titular de responsabilidade parental,
em seu nome, devem poder exercer os direitos previstos na presente diretiva». A tónica é pois colocada
na proteção das crianças vítimas, mesmo que através de representação, para implementar os direitos
consagrados pela diretiva.
Além disso, o considerando sexagésimo do preâmbulo sugere que a criança pode necessitar de um tutor
ou de um representante nomeado, e que essas funções poderão ser desempenhadas, de preferência, «pela
mesma pessoa ou por uma pessoa coletiva, por uma instituição ou por uma autoridade».
O artigo 24.º, parágrafo 1.º, alínea c), acrescenta que nas situações de conflito de interesses entre a
criança vítima e os titulares da responsabilidade parental, nos casos em que tenha direito a um advogado,
a criança tem direito a aconselhamento jurídico e representação, em seu próprio nome.
O artigo 24.º, parágrafo 1.º, alíneas a) e b), aborda as medidas especiais além das estabelecidas no
artigo 23.º (ver abaixo IV. Medidas sugeridas, página 33).
Os direitos das crianças têm precedência e, caso a idade da vítima seja incerta e haja motivos para crer
que se trate de uma criança, presume-se, para efeitos da diretiva, que a vítima é uma criança.
Além disso, as medidas enumeradas no artigo 24.º estão incluídas nas diretivas relativas a tráfico de seres
humanos (2011/36/UE) e à exploração sexual de crianças (2011/92/UE). Em conformidade com o
acima, deverão existir já estruturas que obedeçam aos requisitos da diretiva.
Por último, é importante realçar que as medidas de proteção de crianças vítimas terão de ser adotadas
tendo em vista o superior interesse do visado e levando em conta a avaliação das suas necessidades
individuais.
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Avaliação individual

A avaliação individual das vítimas foi concebida para identificar necessidades específicas de proteção.
Esta secção abordará, em primeiro lugar, os aspetos práticos da realização de avaliações, (A) seguindo
depois para o processo em si (B).

A. Aspetos práticos
A avaliação individual das vítimas deve ser realizada o mais rapidamente possível.
Nalguns casos, as vítimas poderão estar incapacitadas de dar informações (p. ex., as gravemente feridas
ou crianças muito jovens). Nessas situações, um parente, um dos pais, um assistente social ou outra
pessoa adequada poderão estar em condições de o fazer. Por outro lado, as pessoas emocionalmente
perturbadas, por exemplo, poderão necessitar de mais tempo e de apoio profissional.
Quando não for de todo possível realizar a avaliação individual, o profissional poderá também recorrer
a outras fontes de informação para avaliar os eventuais riscos iminentes.
A avaliação individual não é imutável: deve ser atualizada (em função do adequado) à medida que as
circunstâncias se alterem.
Pode ser atualizada por iniciativa tanto de instâncias públicas como da vítima.
As vítimas devem ser encorajadas a contactar as autoridades se as suas circunstâncias se alterarem.
A avaliação pode também ser repetida durante o processo judicial, em função do adequado a cada
caso específico. A boa prática sugere que os prestadores de serviços devem acompanhar de forma
continuada a avaliação individual de necessidades para garantir que os serviços oferecidos são
alterados e ajustados em linha com a recuperação da vítima e as suas necessidades em mudança.
É importante que o responsável pela realização da avaliação verifique se o local é adequado. Por
exemplo, pode não ser apropriado realizar a avaliação no local do crime ou noutros locais em que a
vítima não se sinta à vontade para falar livremente.
As necessidades específicas da vítima devem ser tidas em conta (p. ex., idade, sexo) para garantir
que esta se sinta o mais confortável possível. Por exemplo, para assegurar a privacidade, poderá ser
conveniente utilizar uma sala separada. No caso de crianças vítimas, o seu domicílio ou centros de
proteção infantil com uma abordagem integrada e multidisciplinar poderão constituir boas opções para a
realização da avaliação individual.
A vítima poderá desejar ser acompanhada por uma pessoa à sua escolha. Contudo, é importante avaliar
se tal é adequado em todos os casos (conforme definido no artigo 3.º, parágrafo 3.º), espacialmente em
presença de criminalidade organizada, violência em relações de intimidade ou crimes sexuais, situações
em que a vítima pode estar sob pressão ilegítima para prestar um depoimento em particular às autoridades.
Deve ser dada especial atenção à avaliação de vítimas de tráfico de seres humanos, terrorismo,
criminalidade organizada, violência em relações de intimidade, violência sexual ou exploração, violência
baseada no género e crimes de ódio, bem como às vítimas com deficiências e crianças vítimas.

B. Processo
É importante que as vítimas sejam tratadas numa base casuística.
Os procedimentos para a implementação da avaliação individual serão determinados por cada EstadoMembro tendo em conta a respetiva legislação nacional. No entanto, este guia resume algumas boas
práticas.
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As vítimas serão objeto de um conjunto detalhado de perguntas para determinar se estão particularmente
vulneráveis à vitimização secundária e repetida, à intimidação e/ou à retaliação durante o processo
penal e, em caso afirmativo, qual o tipo de medidas apropriado.
Para apoiar este processo, foi elaborado um modelo de questionário (ver Apêndice 9, página 81).
Poderá ser necessária a sua adaptação por cada Estado-Membro para refletir o respetivo processo a nível
nacional.
Caso possua já processos de avaliação de risco que pretenda manter, o Estado-Membro deve analisá-los
para garantir que estão alinhados com os requisitos do artigo 22.º da diretiva.
Os Estados-Membros poderão também pretender utilizar ou adaptar o modelo de questionário noutras
medidas ou processos.
A avaliação sugere um processo em dois passos (que podem ser combinados):
• Determinar se a vítima tem necessidades específicas de proteção (i) em função das suas características
pessoais, tipo ou natureza do crime, relação entre a vítima e o infrator e circunstâncias do crime;
• Determinar a aplicabilidade de medidas especiais de proteção (ii) e quais as que têm cabimento (tal
como indicado nos artigos 23.º e 24.º).
Presume-se sempre que as crianças vítimas possuem necessidades específicas de proteção, dada a sua
vulnerabilidade à vitimização secundária e repetida, à intimidação e à retaliação (artigo 22.º, parágrafo
4.º). Por conseguinte, a avaliação de crianças consistiria em determinar a necessidade das medidas de
proteção enumeradas nos artigos 23.º e 24.º e quais as que devem ser postas em prática para cada uma.
A avaliação individual deve ser realizada para todas as vítimas de infrações penais. No entanto, a
diretiva prevê alguma flexibilidade ao nível do detalhe da avaliação, em função da gravidade do crime e
do grau dos danos aparentes sofridos pela vítima.
A vítima pode não pretender beneficiar de medidas de proteção. Não obstante, a sua vontade não
exclui a possibilidade de ação por parte das autoridades, se necessário, no interesse da justiça ou para
proteger seja quem for. Se a vítima não estiver satisfeita com a avaliação ou com as medidas propostas,
cada Estado-Membro determinará se tal surtirá uma consequência processual e/ou à eventual proposta de
medidas de remediação, nos termos da legislação nacional.
Para evitar perturbar ainda mais a vítima, é necessário ter especial cuidado na utilização do modelo de
questionário, evitando que lhe sejam feitas as mesmas perguntas repetidas vezes.
Durante a avaliação, o avaliador deve tornar claro que o objetivo é identificar necessidades específicas
de proteção ou medidas especiais.
A avaliação individual deve ter em conta todos os outros fatores que condicionam a reação da vítima
ao crime e a sua recuperação. O considerando quinquagésimo oitavo refere que «as preocupações e os
receios das vítimas relativamente ao processo devem constituir um fator fundamental para determinar se
necessitam de medidas específicas».
Fatores como o sexo, idade, maturidade, etnia, competências linguísticas, relação/dependência entre
a vítima e o autor do crime, experiência prévia de criminalidade e outros poderão ser obtidos através
do preenchimento do modelo de questionário. No entanto, algumas informações poderão ter de ser
obtidas de outras fontes (p. ex., registos policiais, etc.) para permitir a obtenção de uma visão detalhada
das necessidades individuais da vítima.
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Modelo de questionário

O questionário (ver Apêndice 9 - página 58) foi concebido em duas partes:
A primeira destina-se a recolher informação sobre:
• As características pessoais da vítima;
• A sua vulnerabilidade pessoal; e
• Riscos e receio de sofrer danos,
de forma a identificar necessidades específicas de proteção ou a necessidade de uma avaliação mais
detalhada.
A segunda é uma avaliação mais detalhada para determinar o nível de risco a que a vítima está sujeita e
se e em que medida ela beneficiará de medidas especiais durante o processo penal. Destina-se às vítimas
em que foi reconhecido um maior risco de vitimização secundária ou repetida, intimidação ou retaliação.
Em muitos casos, a segunda parte do modelo de questionário não será necessária. Algumas vítimas não
terão necessidades específicas de proteção, ou as suas necessidades particulares poderão ser aparentes
desde o início. Para outras, pode ser necessária uma avaliação aprofundada para identificar as suas
necessidades específicas e determinar se seria benéfico recorrer a medidas e, em caso afirmativo, quais.
A primeira parte identifica oito tipos de infrações específicas (retiradas do artigo 23.º, parágrafo 3.º, da
diretiva) e três circunstâncias que tornam mais provável a necessidade de medidas especiais de proteção.
Se a vítima se enquadrar numa dessas categorias, preencher-se-á a segunda parte (avaliação mais
detalhada) para determinar se e em que grau será benéfica a aplicação de medidas especiais durante
o processo penal. Esta parte deve também ser preenchida se necessário, em função das eventuais
vulnerabilidades identificadas.
Mesmo que a segunda parte não se aplique a uma vítima em particular, o avaliador deve ainda assim
identificar as suas necessidades no contexto dessa secção.
O modelo de questionário serve unicamente como orientação, sendo importante que a informação
pretendida seja obtida através de diálogo e não pela formulação estereotipada de perguntas.
A próxima secção descreve mais pormenorizadamente a avaliação obtida com a primeira parte do
modelo de questionário (A) e examina a avaliação mais detalhada da segunda parte (B).

A. Parte I do modelo de questionário: questionário inicial
É essencial obter o consentimento da vítima para a avaliação individual, tanto para o questionário inicial
como para a avaliação detalhada. De facto, a certeza de que a vítima aceita a realização da avaliação,
datando e assinando o documento no final, limita o risco de a vítima contestar o seu conteúdo e proporciona
uma base clara para o avaliador sugerir medidas de proteção e/ou a necessidade de encaminhamento.
As características pessoais de algumas vítimas (p. ex., idade, sexo, etnia, deficiência física, dificuldades
de comunicação e outras) ou o tipo, natureza e circunstâncias do crime podem implicar a existência de
um maior risco de sofrer danos.
Por conseguinte, a primeira parte do modelo de questionário destina-se a recolher as informações relevantes
sobre as características pessoais da vítima. Será necessário obter informações gerais (1) para determinar
a vulnerabilidade pessoal (2) e identificar os riscos e o receio de sofrer danos (3).
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1. Informações gerais
O nome próprio, o apelido, o sexo e a data de nascimento (ou idade declarada) são obviamente
essenciais para identificar o avaliado. Além disso, a forma de contactar a vítima (ou seja, número de
telefone, endereço de e-mail, ponto de contacto designado) pode ser também um elemento fundamental
a ter em conta.
O estatuto socioprofissional pode também influenciar a forma como um crime é subjetivamente encarado
pela vítima e a sua reação, bem como as ações viáveis para o seu caso específico. Poderá também
condicionar os seus períodos de disponibilidade (p. ex., padrão/horário de trabalho).
Por último, a nacionalidade contribui para identificar necessidades específicas de proteção (p. ex., devido
ao idioma, costumes, etc.).
2. Vulnerabilidade pessoal
A vítima pode estar sujeita a um maior risco de sofrer danos, por exemplo, se for uma criança, se estiver
grávida ou se padecer de deficiência mental ou física.
É também importante identificar a sua língua materna e eventuais dificuldades ao nível da fala e/ou da
escrita (p. ex., deficiente auditivo parcial). Existirá maior probabilidade de ocorrer violência psicológica
e/ou económica, por exemplo, se a pessoa viver numa cultura com a qual não está familiarizada, se
apresentar dificuldades em falar a língua ou se não conseguir compreender as implicações do que é dito/
escrito.
Inquirir se a pessoa avaliada foi vítima de um crime no passado, especialmente nos últimos doze meses,
poderá dar pistas importantes sobre a existência de um maior risco de vitimização repetida.
A existência/número de filhos e o facto de a família receber ou não apoio de um organismo de assistência
social ou outro pode sugerir a disponibilidade ou não de auxílio adicional para enfrentar as consequências
do crime e/ou para identificar riscos de possível pressão negativa. Poderá ser o caso, por exemplo, de
uma pessoa com cinco filhos jovens e que está por isso economicamente dependente do suspeito.
Uma pergunta direta sobre outras vulnerabilidades tais como problemas de saúde, alcoolismo ou
toxicodependência (entre outras) poderá alargar o âmbito da avaliação, mesmo quando a resposta da
pessoa for enganadora ou visivelmente incorreta.
3. Risco e receio de sofrer danos
A avaliação individual é concluída com a última secção da primeira parte do modelo de questionário, na
qual se recolhem dados sobre:
• O tipo e a natureza do crime (oito tipos de infrações específicas);
• As circunstâncias do crime (três perguntas).
O modelo de questionário centra-se em oito tipos específicos de infração, retirados do artigo 22.º,
parágrafo 3.º da diretiva: tráfico de seres humanos, violência em relações de intimidade, crimes de
ódio, criminalidade organizada, violência baseada no género, violência sexual, abuso ou exploração de
menores e terrorismo.
Três dos principais fatores a considerar para avaliar a probabilidade de a vítima ter necessidades
específicas de proteção são a existência de uma relação pessoal com o suspeito, o receio de que este a
volte a agredir e/ou a existência de um historial de agressão do suspeito para com a vítima.
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É importante registar com exatidão a identidade do autor da avaliação individual, para assegurar a
existência de uma pista de auditoria. Este fator é particularmente relevante, uma vez que, em função dos
processos de cada Estado-Membro, as duas partes do questionário podem ser realizadas por pessoas
diferentes.
Se a segunda parte for realizada por um avaliador diferente, as «necessidades identificadas» devem ser
descritas no final da primeira parte. No entanto, as recomendações sobre necessidades específicas de
proteção devem ser sempre registadas e explicadas no final do questionário (página 6 do modelo de
questionário), mesmo nos casos em que só a primeira parte é relevante para a vítima.
Após o preenchimento da primeira parte, deverá ser possível identificar eventuais necessidades específicas
de proteção adequadas à vítima, em função das suas características pessoais.
Além disso, a primeira parte identificará outras necessidades relevantes, tais como as relacionadas com
problemas de mobilidade ou comunicação e qual o apoio já posto em prática.
A melhor prática seria realizar a primeira e a segunda parte (quando necessário) na mesma ocasião.
Contudo, se tal não for possível, o período entre as duas partes deve ser reduzido ao mínimo.
Nesses casos, será necessário considerar a implementação de medidas de proteção provisórias, em
função do necessário, antes de realizar a avaliação detalhada da segunda parte.

B. Parte II do modelo de questionário: avaliação detalhada
A avaliação detalhada da segunda parte contém uma série de perguntas concebidas para determinar se
e como a vítima pode beneficiar com a implementação de medidas especiais, e em que medida. Deverá
ser realizada caso seja identificada uma vulnerabilidade específica à vitimização secundária e repetida,
à intimidação e/ou à retaliação.
Convém referir que esta parte constitui uma avaliação detalhada a realizar se:
• O avaliador o considerar adequado, tendo em conta eventuais vulnerabilidades identificadas;
• Alguma das perguntas relativas ao tipo ou à natureza do(s) crime(s) e às respetivas circunstâncias
tiver sido respondida afirmativamente.
Uma vez mais, é importante solicitar o consentimento da vítima antes do processo, especialmente tendo
em conta a possibilidade de participação de um avaliador diferente.
Importa que o avaliador considere a relevância de cada pergunta para a vítima e as circunstâncias
específicas. As vítimas devem ser poupadas a perguntas repetidas se ficar claro que apenas algumas
perguntas são relevantes para o seu caso em particular.
O número de respostas positivas não está necessariamente correlacionado com o nível de risco inerente
à vulnerabilidade particular da vítima à vitimização secundária e repetida, à intimidação e à retaliação.
Por exemplo, a vítima poderá estar sujeita a risco elevado mesmo que tenha apenas respondido «sim» a
uma pergunta.
A segunda parte do modelo de questionário constitui uma avaliação detalhada com base na situação atual
da vítima (1), no historial de criminalidade (2) e em perguntas sobre o suspeito (3).
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1. Situação atual
O modelo de questionário sugere treze perguntas com resposta sim/não:
1
O incidente em causa resultou em danos corporais (necessária clarificação em caso afirmativo)?
2
A vítima está assustada?
3	A vítima tem alguém que a apoie (parentes, amigos, recursos da comunidade, p. ex., culturais,
religiosos)?
4
A vítima sente-se isolada?
5
A vítima sente-se deprimida ou tem pensamentos suicidas?
6
A vítima está em contacto com o suspeito (necessária clarificação em caso afirmativo)?
7
O suspeito está a tentar intimidar a vítima?
8
A vítima vive com o suspeito?
9
Existe algum conflito sobre questões financeiras?
10
Existe algum conflito envolvendo crianças?
11	O suspeito cometeu alguma vez atos de violência contra outros familiares
ou animais de estimação?
12
A vítima tem ainda acesso aos seus documentos pessoais, dinheiro...?
13
A vítima tem liberdade de movimentos e/ou de sair da sua casa?
Estas perguntas podem levar obviamente a outras não sugeridas, e algumas das perguntas podem não ser
aplicáveis a vítimas/casos específicos.
Além disso, limitam o risco de o avaliador se esquecer de perguntar algo que possa contribuir para obter
informações importantes, ou que pode ser essencial para determinar se, quando e como proteger a vítima.
2. Historial de criminalidade
Podem ser formuladas seis perguntas adicionais:
1	O suspeito ameaçou alguma vez a vítima ou cometeu atos de violência contra ela (necessária
clarificação em caso afirmativo)?
2
O suspeito utilizou alguma vez uma arma contra a vítima (necessária clarificação em caso afirmativo)?
3
A vítima apresentou alguma vez queixa contra o suspeito?
4
Ocorreu uma série de incidentes com gravidade crescente?
5
Existem outras pessoas potencialmente em risco (necessária clarificação em caso afirmativo)?
6
A vítima foi ameaçada por qualquer outra pessoa (necessária clarificação em caso afirmativo)?
Estas perguntas só serão pertinentes se o suspeito tiver sido identificado e terão provavelmente a máxima
utilidade em situações em que a vítima e o suspeito se conhecem. Quando não for o caso, o conjunto de
perguntas seguinte assume importância.
3. Suspeito
Podem ser formuladas outras nove perguntas:
1
O suspeito é identificável?
2
O suspeito é uma criança (menor de 18 anos)?
3
O suspeito tem acesso a armas (necessária clarificação em caso afirmativo)?
4	O suspeito foi alguma vez condenado por crimes cometidos contra a vítima (necessária clarificação em caso afirmativo)?
5
Existem ordens judiciais pendentes contra o suspeito (necessária clarificação em caso afirmativo)?
6
O suspeito foi alguma vez condenado por crimes cometidos contra a vítima (necessária clarificação em caso afirmativo)?
7
O suspeito tem ou teve problemas com drogas e/ou álcool (necessária clarificação em caso afirmativo)?
8
O suspeito tem ou teve problemas de saúde mental (necessária clarificação em caso afirmativo)?
9
O suspeito ameaçou alguma vez cometer suicídio ou tentou cometê-lo?
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Tal como acima, estas perguntas não abrangem necessariamente todos os aspetos da situação da vítima.
Por isso, o avaliador deve também ter em conta eventuais informações adicionais sobre a vítima e o
suspeito.
Será sempre útil perguntar a opinião da vítima quanto ao apoio de que necessita durante o processo penal,
uma vez que, realistas ou não, estes pontos de vista contribuem para identificar com exatidão as medidas
específicas de proteção necessárias e/ou para fazer um ajuste preciso das medidas consideradas mais
relevantes e eficazes para a pessoa em causa.
Mais uma vez, é essencial que a vítima date e assine a avaliação, certificando que a informação facultada
reflete o seu ponto de vista da situação. Em caso de recusa, o avaliador deverá registar o facto e os
eventuais motivos.
Após o preenchimento da segunda parte do questionário, o avaliador deverá ter obtido uma perspetiva
detalhada sobre o nível de risco de vitimização secundária e/ou repetida, de intimidação e de retaliação
a que a vítima está sujeita; deverá também estar em condições de determinar se e em que medida as
medidas especiais são úteis para lidar com as necessidades específicas de apoio identificadas, bem como
os passos necessários para facilitar a sua implementação. Assim, o avaliador abordará explicitamente as
necessidades de proteção da vítima (as relacionadas com a proteção da vítima e/ou com a melhoria
da qualidade do seu depoimento) e identificará as medidas adequadas e eventuais necessidades de
encaminhamento para serviços de apoio (ou seja, aconselhamento, serviços jurídicos, serviços de apoio à
vítima, serviços comunitários, etc.).
Em todos os casos, as melhores práticas sugerem que todos os profissionais envolvidos no processo de
avaliação individual devem:
• Trabalhar em conjunto na sua realização (questionários, encaminhamentos, etc.);
• Receber a devida formação sobre como explicar à vítima o propósito da avaliação individual
(ou seja, motivo da sua existência e objetivo) de forma respeitosa, cuidadosa e profissional.
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Medidas sugeridas
A proteção só será eficaz não só com a implementação de medidas especiais durante o processo penal,
(A) mas também se estas atenderem às mais amplas necessidades de proteção e restaurativas das vítimas
(B). Para contemplar ambas as vertentes, poderá ser necessário transmitir a terceiros as informações obtidas
na avaliação (C).

A. Medidas especiais durante o processo penal
Os artigos 23.º e 24.º da diretiva enumeram as diferentes medidas disponíveis durante a investigação
penal e o processo judicial para vítimas com necessidades específicas de proteção, respondendo a três
perguntas fundamentais: onde (1), quem (e) e como (3).
Onde? medidas especiais relativas ao local
• Inquirições às vítimas realizadas em instalações concebidas ou adaptadas para o efeito;
Quem? medidas especiais relativas às pessoas que lidam com vítimas específicas
•
Inquirições à vítima realizadas por profissionais qualificados para o efeito ou com a sua
assistência; por exemplo, os profissionais que trabalhem com crianças vítimas devem receber
formação especializada sobre a forma de comunicar com vítimas da criminalidade jovens e
como identificar e limitar o risco de vitimização repetida;
• Todas as inquirições à vítima realizadas pelas mesmas pessoas, salvo se tal for contrário à boa
administração da justiça;
• Todas as inquirições de vítimas de violência sexual, violência baseada no género ou violência
em relações de intimidade, salvo se forem realizadas por um procurador público ou por um juiz,
realizadas por uma pessoa do mesmo sexo que a vítima, se esta assim o desejar, desde que
a tramitação do processo penal não seja prejudicada. [Nota: esta disposição não se aplica a
procuradores ou juízes];
• Nas investigações e processos criminais, de acordo com o papel da vítima no respetivo sistema
de justiça penal, as autoridades competentes designem um representante especial da criança
vítima caso, de acordo com a legislação nacional, exista um conflito de interesses entre os
titulares da responsabilidade
Como? medidas especiais relativas à implementação
• Recurso a tecnologias de comunicação adequadas:
		
- Se a vítima for ouvida numa sala de audiências, para evitar o contacto visual entre as
vítimas e os autores do crime, nomeadamente durante os depoimentos;
		
- Se a vítima for ouvida na sala de audiências sem nela estar presente;
		
- Se a vítima for uma criança inquirida numa investigação penal, todas as inquirições das
crianças vítimas podem ser gravadas por meios audiovisuais, e essas gravações podem
servir como meio de prova em processo penal;
• Proteção da privacidade graças a:
		
- Medidas para evitar inquirições desnecessárias sobre a vida privada da vítima não
relacionadas com o crime;
		
- Medidas para permitir a realização de audiências à porta fechada.
Estas medidas pretendem evitar, tanto quanto possível, eventuais traumas adicionais causados pelas
inquirições, pelo contacto visual com o(s) autor(es) do crime e pelo próprio processo penal.
A diretiva reconhece que poderão existir restrições operacionais ou práticas à utilização destas medidas,
por exemplo, no caso de necessidade de inquirir a vítima com caráter de urgência.
Os profissionais intervenientes devem verificar quais as medidas disponíveis no seu próprio Estado-Membro.
A boa prática sugere que as medidas acima devem ser propostas a todas as vítimas da criminalidade
e não só às que reconhecidamente tenham necessidades específicas de proteção. Contudo, garantir a
eficácia das medidas exige uma reorientação das práticas e dos processos normalizados de trabalho dos
profissionais de justiça penal, juntamente com a adaptação e a atualização das instalações apropriadas.
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B. Medidas para atender às necessidades específicas de proteção
Esta secção deve ser adaptada por cada Estado-Membro para refletir as respetivas disponibilidades
de medidas de apoio. Pode no entanto ser utilizada pelos Estados-Membros para adaptar a legislação
nacional, desenvolver novas medidas de proteção e melhorar as existentes. Em qualquer caso, a diretiva
estipula que determinadas categorias de vítimas exigem a adoção de medidas que atendam às suas
necessidades específicas de proteção.
Em suma, as recomendações que podem ser formuladas pelo avaliador sobre a avaliação das necessidades
das vítimas cobrem dois aspetos, ambos cobertos pelo modelo de questionário:
• Necessidades de proteção da vítima (necessidades relacionadas com a sua proteção e/ou
com a melhoria da qualidade dos depoimentos); e
• Necessidades de encaminhamento para serviços de apoio (serviços de aconselhamento jurídico,
serviços de apoio à vítima, serviços comunitários, etc.).
Por definição, uma avaliação numa base individual ou caso-a-caso implica que é impossível contemplar
todas as medidas possíveis para atender às necessidades específicas de proteção ou para especificar o
tipo ou tipos específicos de resposta exigida aos Estados-Membros.
1. Formação
É fundamental que todos os profissionais (agentes policiais, procuradores, advogados, assessores,
assistentes sociais, membros de ONGs, etc.) que lidem com vítimas com necessidades específicas de
proteção recebam formação especializada de nível adequado ao seu contacto com as vítimas, tal como
estipulado no artigo 25.º da diretiva. Essa formação deve ajudar os profissionais, nos seus próprios níveis,
a reconhecer e tratar as vítimas com necessidades específicas de proteção, bem como a avaliar o impacto
do crime na vítima, reconhecer as estratégias de adaptação e a forma de identificar e limitar o risco de
vitimização repetida, procurando garantir o melhor resultado possível para a vítima durante a avaliação.
Algumas vítimas, seja devido às circunstâncias ou à natureza do próprio crime, ou ainda em virtude da
sua idade ou de uma deficiência, ou porque sofreram um tipo específico de agressão como violência
doméstica ou terrorismo, possuem necessidades específicas de proteção óbvias. Para outras, não será
necessariamente a sua idade ou a natureza da infração que justificará a existência de necessidades
específicas de proteção, mas sim a sua vulnerabilidade particular. É impossível e inadequado recorrer a
opiniões preconcebidas, diagramas ou outras medidas para fazer uma triagem sistemática de determinados
tipos de vítimas.
Cada vítima deve ser cuidadosamente avaliada com vista à identificação das suas necessidades específicas
de proteção. Tal exige um bom entendimento dessas necessidades e do comportamento dos diferentes
tipos de vítimas em situações traumáticas. Assegurar esse entendimento junto dos avaliadores contribui para
que os depoimentos recolhidos sejam de alta qualidade e reduz o stress da vítima durante a avaliação
e a implementação das medidas necessárias. Além disso, a capacidade de selecionar a ou as medidas
necessárias (ou sugerir que uma medida é mais adequada que outra) exige um bom conhecimento da
legislação existente, bem como dos programas de apoio, das instalações e dos serviços disponibilizados
pelos profissionais em diferentes áreas. Uma vez que tal análise deve ser realizada numa base casuística,
esses conhecimentos farão com que a resposta dada esteja em linha com as necessidades das vítimas.
Tendo em conta o facto de que um crime pode ter impacto em numerosos aspetos da vida da vítima
(desde a sua saúde física, mental ou emocional até à sua segurança financeira), é essencial identificar
o impacto específico em cada indivíduo. As vítimas deverão ser tratadas com imparcialidade, respeito e
profissionalismo, e de forma não discriminatória.
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Nalguns casos, poderá ser útil encaminhar a vítima para um especialista clínico ou psicológico, ou para
um serviço de apoio adequado, caso tal atenda às suas necessidades. Quanto mais rapidamente as
necessidades da vítima forem tidas em conta, melhor. Proporcionar o devido apoio numa fase inicial
a alguém que foi vítima de um crime pode reduzir significativamente o impacto da agressão, não só
para o indivíduo mas também para os seus familiares próximos e/ou para a sociedade em geral (ou
seja, absentismo, perda de rendimentos, necessidade de apoio de parentes, serviços de saúde e/ou
sociais). Por isso, é importante garantir que, além das necessidades da vítima, e sempre que apropriado,
a avaliação individual cubra também o eventual apoio a prestar à sua família, em conformidade com o
artigo 8.º da diretiva.
2. Proteção jurídica
A proteção jurídica pode emergir por via de medidas cautelares tais como a prisão preventiva do suspeito,
a reinstalação da vítima, escolta policial, ordens de retração, apreensão de armas, sistemas eletrónicos
de monitorização/controlo e outras (p. ex., televisão em circuito fechado, alarme de pânico, pulseiras de
tornozelo, etc.).
As medidas para atender às necessidades específicas de proteção podem também pretender tornar o
processo judicial menos traumático, seja na fase inicial da denúncia ou na fase da investigação, durante o
julgamento ou após a sentença. Como exemplos destas medidas, temos: evitar atrasos, medidas de caráter
prático para minimizar o número de depoimentos de crianças, permitir à vítima ser acompanhada por uma
pessoa à sua escolha, realização dos exames médicos necessários, garantir a proteção da privacidade,
evitar o contacto entre a vítima e o infrator se necessário, reembolso de despesas e/ou prestação da
informação adequada sobre os direitos da vítima.
a) Necessidades de proteção física e psicológica
Tal como acima, para identificar necessidades específicas de proteção, a avaliação individual incluirá
inevitavelmente perguntas de caráter pessoal (tal como realçado no modelo de questionário). É fundamental
tomar as medidas adequadas para proteger a privacidade da vítima, mas também para que as perguntas
sejam adaptadas em função do necessário para revelar isolamento ou vulnerabilidade. As perguntas
devem ser formuladas numa linguagem que a vítima compreenda.
As vítimas podem ter sido expostas a abuso sexual, violência física, ameaças, manipulação emocional,
detenção ou restrição do movimento, abuso de drogas ou álcool ou assédio repetido, entre outras
infrações. As consequências frequentes deste atos são doenças infeciosas (incluindo doenças sexualmente
transmissíveis), gravidez indesejada, medo, ansiedade, insegurança, desconfiança, baixa autoestima,
isolamento, dependência, submissão, ausências, perda de memória e/ou sentimentos de culpa, vergonha
ou agressão contra elas próprias ou terceiros.
Em função das características da vítima, da natureza da infração e das respostas dadas, devem ser adotadas
medidas especiais adequadas e proporcionais aos problemas identificados, tais como a inquirição por
uma pessoa do mesmo sexo (em casos de abuso sexual ou violação) ou num local onde a vítima não possa
encontrar o infrator, gravação da inquirição de uma criança vítima, encaminhamento para um advogado
para garantir os seus direitos, proteção adequada para garantir a sua segurança, auxílio logístico e/ou
financeiro temporário ou a recomendação de um psicólogo para apoiar a recuperação.
A proteção psicológica exige uma análise psicossocial da vítima, que engloba uma análise da sua
vulnerabilidade (fatores de risco e fatores de proteção), aconselhamento psicológico com o nível adequado
de informação ou tratamento psicológico (que pode incluir conselhos sobre técnicas de relaxamento,
competências de adaptação ou de resolução de problemas e métodos de reforço da autoestima).
Mesmo nos casos em que a vítima não esteja preparada para fazer uma denúncia, poderá ser ainda assim
necessário um plano de apoio, por exemplo, para contrariar o desenvolvimento da síndrome de Estocolmo
e para atender ao receio de atos de retaliação, conflitos de lealdade ou sentimento de culpa, etc.
A proteção física pode ser assegurada com um plano de autoproteção ou pela implementação ou reforço
de cuidados ao domicílio, de tecnologias baseadas na web ou de um sistema específico de câmaras
ou de telefone. Os Estados-Membros devem assegurar a disponibilidade de alojamento provisório (p.
ex., albergue ou refúgio) para as vítimas que necessitem de um local seguro devido a risco iminente de
vitimização secundária ou repetida, intimidação e/ou retaliação.
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b) Necessidade de encaminhamento para serviços de apoio
O artigo 8.º (e os considerandos trigésimo sétimo, quadragésimo, sexagésimo segundo e sexagésimo
terceiro) e o artigo 9.º (e os considerandos trigésimo oitavo, trigésimo nono e quadragésimo) descrevem
em detalhe as implicações do direito a serviços de apoio e qual o tipo de apoio deve ser facultado como
mínimo.
Não é necessário citar detalhadamente esses artigos no presente documento, embora seja importante
realçar que o direito ao apoio é um dos direitos fundamentais da diretiva. Este deverá assegurar que
as vítimas ou os seus familiares (quando apropriado) tenham acesso a serviços de apoio confidenciais
e gratuitos logo que possível, quer haja denúncia ou não. Nesta matéria, os Estados-Membros possuem
um grau de flexibilidade quanto à disponibilização de apoio especializado a prestar por organizações
governamentais ou não, numa base profissional ou de voluntariado.
As medidas estão essencialmente ligadas a proteção social e incluem apoio jurídico e económico, assistência
por parte de ONGs como a oferta de alojamento seguro, aconselhamento médico e psicológico, linhas
de apoio telefónico e outros serviços essenciais. Os encaminhamentos são na maioria dos casos efetuados
pela polícia, ainda que, dependendo do Estado-Membro em particular, não estejam necessariamente
formalizados. Nalguns Estados-Membros, a polícia faz automaticamente o encaminhamento das vítimas
para o relevante organismo de apoio às vítimas, após a denúncia do crime.
Recomenda-se a existência de uma rede coordenada de apoio à vítima, no sentido de garantir que,
sempre que apropriado, as necessidades díspares da vítima sejam adequadamente endereçadas por um
conjunto de serviços de apoio. Uma rede desse tipo garantirá também a possibilidade de realizar um
acompanhamento adequado. O serviço especializado/pessoal qualificado responsável pela avaliação
individual deverá planear a coordenação com outros serviços para cobrir as necessidades específicas da
vítima e a forma como estas evoluem ao longo do processo judicial. A colaboração e a coerência entre a
polícia, as instâncias do ministério público, as autoridades judiciais e as organizações de apoio à vítima
são fundamentais para o tratamento do caso, no sentido de assegurar a eficiência e minimizar o impacto
sobre a vítima. Ter em consideração a relação entre vítimas, autores, crianças e os seus contextos sociais
mais vastos é um elemento fundamental da avaliação das necessidades das vítimas.
A diretiva estipula que os direitos que consagra não devem ser condicionados pelo estatuto jurídico de
residência da vítima nem pela sua cidadania ou nacionalidade.
O financiamento das estruturas e serviços de apoio necessários será um tema incontornável para todos os
Estados-Membros. Há algumas opções, tais como o recurso ao orçamento geral de cada Estado-Membro,
a criação de um fundo de compensação para as vítimas ou uma multa (ou taxa) a pagar pelo(s) autor(es)
de crimes para financiar um fundo destinado à vítima, etc.
c) Necessidades específicas de proteção para determinados tipos de vítima
As vítimas de violência em relações de intimidade poderão exigir medidas especiais de proteção, tal como
indicado no considerando décimo oitavo do preâmbulo da diretiva.
Quando a violência for cometida numa relação de intimidade, ou seja, «por uma pessoa que é o atual ou
o antigo cônjuge, o parceiro ou outro familiar da vítima», o impacto da infração é agravado por pressão
mental e/ou moral adicional. Para estas vítimas, a agressão é muitas vezes prolongada e repetida, sendo
também agravada pelo facto de o autor estar numa posição de confiança, o que induz tanto um trauma
físico como psicológico. Além disso, a agressão ocorre frequentemente em propriedade privada e sem
testemunhas independentes, o que conduz a problemas associados à prova. O risco de vitimização
secundária e repetida, bem como de intimidação ou represálias ligadas à violência, é particularmente
elevado nessas circunstâncias.
Por conseguinte, a violência em relações de intimidade deve ser tratada pelos Estados-Membros com
especial cuidado.
A formação específica, tal como referido acima, é tão importante como a disponibilidade de unidades
especializadas para tratar de mulheres vítimas de violência. Ficaria dessa forma assegurada a disponibilidade
de apoio adequado (incluindo apoio pós-traumático) se e quando necessário.
Devem estar disponíveis todas as medidas especiais, tais como a inquirição por uma pessoa do mesmo
sexo, a gravação de todos os depoimentos ou outras medidas para minimizar o número de depoimentos
da vítima, bem como o acesso a exames médicos gratuitos.
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Os Estados-Membros podem também organizar campanhas de sensibilização para combater estas formas
de violência, consolidar planos de ação e de prevenção e/ou melhorar o tratamento de denúncias deste
tipo. Os estudos demonstraram a elevada eficácia da imposição de distância entre o infrator e a vítima
(afastando assim o autor de violência) e da utilização de medidas tais como ordens de proteção, remoção
forçada da residência familiar ou a disponibilização de abrigo seguro para a vítima.
Em Portugal, a lei para a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica entrou em vigor em 1991.
No entanto, a sua implementação foi difícil, pois tais crimes não eram grande motivo de preocupação na
altura.
A Espanha, pioneira em matéria de proteção das vítimas de violência doméstica, serviu de inspiração a
alguns Estados-Membros. A promulgação de legislação em 2003, 2005 e 2009 fez vigorar imediatamente
medidas de proteção envolvendo, por exemplo, linhas telefónicas de apoio, tribunais especializados e
dispositivos eletrónicos de supervisão. Seguiram-se-lhe pouco tempo depois a França, a Itália e o Reino
Unido. A polícia espanhola recebeu também poderes alargados que lhes permitem proteger as vítimas até
à formalização da sentença.
Após alguns anos de projetos-piloto, a França, através da sua Lei de 4 de agosto de 2014, generalizou um
mecanismo designado por «telefone perigo grave» (“TGD: téléphone grave danger”) que permite à vítima
em perigo de vida estar na posse de um telefone com geolocalização e uma linha de apoio com ligação
direta à polícia, a qual poderá intervir imediatamente para proteger a vítima e deter o infrator. Os tribunais
podem igualmente emitir injunções de emergência ou expulsar o infrator e ordenar que não haja contacto
com a vítima. Os procuradores podem também emitir ordens temporárias de proteção.
O Reino Unido fez também uma experiência, em três diferentes áreas de policiamento, com medidas
proibindo o acesso a infratores que residam com a vítima por um período de até 28 dias.
Tal como demonstrado acima, a identificação de tipos específicos de infração (como a violência doméstica)
e a criação de ferramentas de resposta ajustadas ao impacto particular e aos problemas secundários
suscitados contribuem para reforçar a proteção da vítima. Da mesma forma, as vítimas de terrorismo
(considerando décimo sexto do preâmbulo), criminalidade organizada, tráfico de seres humanos, violência
baseada no género (definida no considerando décimo sétimo do preâmbulo) podem também beneficiar da
atenção especial e do apoio e proteção mais ajustados à situação.

C. Como partilhar a informação obtida na avaliação?
A avaliação individual é realizada com o consentimento da vítima. Uma avaliação individual não
comunicada às instâncias ou serviços de apoio adequados é claramente uma perda de tempo, pelo que
deverá ser encaminhada para as relevantes autoridades judiciais.
Surgem duas questões nesta matéria: a primeira refere-se a quem pode conservar uma cópia da informação
da avaliação e a segunda diz respeito a quem pode ter acesso a ela.
O princípio do contraditório destina-se a respeitar os direitos de defesa, em respeito do princípio da
igualdade de armas. Este princípio essencial, que deriva da Convenção Europeia para a Proteção dos
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, explica a razão pela qual a avaliação individual
deve ser incluída no processo penal e estar acessível às diferentes partes intervenientes, tais como juízes,
procuradores, advogados, agentes policiais ou qualquer outra pessoa autorizada a consultar o conteúdo
do caso.
Contudo, o princípio do contraditório pode entrar em conflito com outros direitos consagrados na diretiva,
como o direito à proteção da privacidade. É necessário limitar a exposição da vítima ao risco de vitimização
secundária ou repetida, intimidação ou retaliação. Por isso, os Estados-Membros devem regular, ao nível
da proteção dos dados pessoais, o conteúdo da avaliação e a sua transmissão
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O artigo 21.º da diretiva estipula que os Estados-Membros devem assegurar a possibilidade de adoção,
por parte das autoridades competentes e durante o processo penal, de todas as medidas adequadas para
proteger a privacidade das vítimas e dos seus familiares. Desta forma, compete aos Estados-Membros
determinar como, quando e a quem esta informação é transmitida, nos termos da legislação nacional.
No caso de crianças vítimas, a revelação da sua identidade pode conduzir a um trauma ainda maior,
especialmente se a informação estiver disponível para os meios de comunicação e for por eles utilizada.
No entanto, em circunstâncias excecionais, tais como no caso de crianças desaparecidas ou raptadas,
ou se existir risco de casamento forçado, crimes de honra ou mutilação genital, a revelação da identidade
pode ser justificável no interesse da segurança da criança.
A divulgação de informação contextual sobre a vítima e a sua vida pessoal, seja ela adulto ou criança,
deve assentar no princípio da proporcionalidade. Se a legislação nacional permitir a divulgação do
conteúdo da avaliação individual à defesa ou ao arguido, as vítimas deverão ser informadas do facto
quando lhes for solicitado o consentimento para a avaliação.
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Conclusão
Este guia de boas práticas é uma ferramenta prática para os profissionais que lidam com vítimas da
criminalidade.
O modelo de questionário deve ser encarado como uma ferramenta viva para facilitar a identificação de
necessidades específicas de proteção definidas no artigo 22.º da diretiva. A sua configuração foi pensada
para que seja facilmente assimilável e adaptável por uma ampla variedade de profissionais de diferentes
sistemas jurídicos na União Europeia, sendo por isso bastante longo. É contudo importante ter em conta
que a informação pretendida pode ser obtida na prática antes da avaliação, por exemplo, quando é feita
a denúncia ou durante uma eventual investigação relacionada. Daí que seja essencial que os profissionais
que utilizem o modelo de questionário o tragam à vida, adaptando o seu conteúdo e tornando-o acessível
a cada vítima em particular, em função do necessário.
Em última análise, por mais explícitas que a diretiva ou quaisquer recomendações de boas práticas
relacionadas sejam, o mais importante é que a vítima e os seus direitos sejam reconhecidos pelos outros
em toda a União Europeia, num momento provavelmente difícil, pouco familiar e, em muitos casos,
altamente traumático. É com este claro princípio em mente que este manual de boas práticas e o modelo
de questionário que o acompanha são apresentados aos Estados-Membros para consideração.
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1. Cronograma do projeto

Fluxo de trabalho 1 -- S
 íntese das legislações nacionais e análise das práticas vigentes no Estado-Membro
parceiro

Calendário

Atividades

30 de janeiro de 2014

1. Reunião de arranque do Grupo de Trabalho - Paris (França)

24-25 de abril de 2014

2. Visita de estudo sobre os métodos de avaliação já implementados num EstadoMembro - Londres (Reino Unido)

Fluxo de trabalho 2 - Elaboração do questionário e análise em cada Estado-Membro parceiro pelos relevantes
responsáveis pela implementação da diretiva

Calendário

Atividades

5 de junho de 2014

3. Reunião de feedback do Grupo de Trabalho e elaboração de um modelo de
questionário de avaliação da vítima - Paris (França)

Julho - outubro de 2014

4. Análise do questionário em cada Estado-Membro parceiro pelos relevantes
responsáveis pela implementação da diretiva (funcionários da polícia, juízes,
procuradores, profissionais da área de assistência às vítimas) (em cada EstadoMembro parceiro)

Fluxo de trabalho 3 - Elaboração de um guia de boas práticas e planeamento de uma conferência
de formação

Calendário

Atividades

18-19 de novembro de 2014

5. Reunião do Grupo de Trabalho para análise dos resultados do questionário e
elaboração de um manual

23 de abril de 2015

6. Conferência de formação para profissionais dos Estados-Membros e representantes das instituições europeias e da Rede Europeia de Formação Judiciária

24 de abril - 30 de abril de 2015

7. Elaboração colaborativa de um documento impresso e em formato eletrónico
contendo uma apresentação de legislação, a identificação das melhores práticas,
os desafios remanescentes e as recomendações emergentes da conferência final
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2. A
 rtigos 22.º, 23.º e 24.º da diretiva que estabelece normas mínimas relativas
aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade, de 25 de
outubro de 2012
Artigo 22.º
Avaliação individual das vítimas para identificar as suas necessidades específicas de proteção
1. O
 s Estados-Membros devem assegurar que seja feita uma avaliação atempada e individual das vítimas,
de acordo com os procedimentos nacionais, para identificar as suas necessidades específicas de
proteção e para determinar se e em que medida poderiam beneficiar de medidas especiais durante o
processo penal, nos termos dos artigos 23.º e 24.º, devido à sua particular vulnerabilidade à vitimização
secundária e repetida, à intimidação e à retaliação.
2. A avaliação individual deve, em especial, ter em conta:
a) As características pessoais da vítima;
b) O tipo e a natureza do crime; e
c) As circunstâncias do crime.
3. N
 o contexto da avaliação individual, deve ser dada particular atenção às vítimas que tenham sofrido
danos consideráveis devido à gravidade do crime; às vítimas de um crime cometido por motivos
de preconceito ou discriminação suscetíveis de estar particularmente relacionados com as suas
características pessoais; às vítimas cuja relação e dependência face ao autor do crime as tornem
particularmente vulneráveis. Neste contexto, devem ser devidamente consideradas as vítimas de
terrorismo, criminalidade organizada, tráfico de seres humanos, violência baseada no género, violência
em relações de intimidade, violência sexual, exploração ou crimes de ódio, e as vítimas com deficiências.
4. P ara efeitos da presente diretiva, presume-se que as crianças vítimas têm necessidades específicas de
proteção dada a sua vulnerabilidade à vitimização secundária e repetida, à intimidação e à retaliação.
A fim de determinar se e em que medida poderiam beneficiar das medidas especiais previstas nos
artigos 23.º e 24.º, deve ser feita uma avaliação individual das crianças vítimas nos termos do n.º 1
do presente artigo.
5. O
 âmbito da avaliação individual pode variar em função da gravidade do crime e do nível dos danos
aparentes sofridos pela vítima.
6. A
 s avaliações individuais devem ser feitas em estreita associação com a vítima e devem ter em conta
a sua vontade, inclusivamente quando não pretendam beneficiar das medidas especiais previstas nos
artigos 23.º e 24.º.
7. S
 e os elementos que formam a base da avaliação individual se alterarem significativamente, os EstadosMembros devem assegurar que a avaliação seja atualizada ao longo do processo penal.
Artigo 23.º
Direito a proteção das vítimas com necessidades específicas de proteção durante o processo penal
1. S
 em prejuízo dos direitos da defesa, e sem prejuízo do poder discricionário dos tribunais, os EstadosMembros devem assegurar que as vítimas com necessidades específicas de proteção que beneficiem
de medidas especiais identificadas em resultado de uma avaliação individual feita nos termos do artigo
22.º, n.º 1, possam beneficiar das medidas previstas nos n.ºs 2 e 3 do presente artigo As medidas
especiais previstas na sequência de uma avaliação individual não podem ser disponibilizadas se for
impossível fazê-lo devido a condicionalismos operacionais ou práticos, ou se existir uma necessidade
urgente de inquirir a vítima e o facto de não o fazer puder prejudicar a vítima ou outra pessoa, ou a
tramitação do processo.
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2. A
 s vítimas com necessidades específicas de proteção identificadas nos termos do artigo 22.º, n.º 1,
devem poder beneficiar das seguintes medidas durante a investigação penal:
a) As inquirições à vítima devem ser realizadas em instalações concebidas ou adaptadas para o
efeito;
b) As inquirições à vítima devem ser realizadas por profissionais qualificados para o efeito ou com
a sua assistência;
c) Todas as inquirições à vítima devem ser realizadas pelas mesmas pessoas, salvo se tal for
contrário à boa administração da justiça;
d) Todas as inquirições de vítimas de violência sexual, violência baseada no género ou violência
em relações de intimidade, salvo se forem realizadas por um procurador público ou por um juiz,
devem ser realizadas por uma pessoa do mesmo sexo que a vítima, se esta assim o desejar,
desde que a tramitação do processo penal não seja prejudicada.
3. A
 s vítimas com necessidades específicas de proteção identificadas nos termos do artigo 22.º, n.º 1,
devem beneficiar das seguintes medidas durante o processo penal:
a) Medidas para evitar o contacto visual entre as vítimas e os autores do crime, nomeadamente
durante os depoimentos, mediante o recurso a meios adequados, como tecnologias de
comunicação;
b) Medidas para permitir que a vítima seja ouvida na sala de audiências sem nela estar presente,
nomeadamente através do recurso a tecnologias de comunicação adequadas;
c) Medidas para evitar inquirições desnecessárias sobre a vida privada da vítima não relacionadas
com o crime; e
d)Medidas para permitir a realização de audiências à porta fechada.
		
Artigo 24.º
Direito das crianças vítimas a proteção durante o processo penal
1. P ara além das medidas previstas no artigo 23.º, os Estados-Membros devem assegurar, no caso de a
vítima ser uma criança, que:
a) Nas investigações penais, todas as inquirições das crianças vítimas possam ser gravadas por
meios audiovisuais, e que essas gravações possam servir como meio de prova em processo
penal;
b) Nas investigações e processos criminais, de acordo com o papel da vítima no respetivo sistema
de justiça penal, as autoridades competentes designem um representante especial da criança
vítima caso, de acordo com a legislação nacional, exista um conflito de interesses entre os
titulares da responsabilidade parental e a criança vítima que impeça os referidos titulares de
representar a criança vítima, ou caso a criança vítima não esteja acompanhada da sua família
ou dela esteja separada;
c) 
Caso a criança vítima tenha direito a advogado, tenha direito a assistência jurídica e
representação, em seu próprio nome, nos processos em que exista ou possa existir um conflito
de interesses entre a criança vítima e os titulares da responsabilidade parental.
As regras processuais relativas às gravações audiovisuais a que se refere o primeiro parágrafo,
alínea a), bem como à sua utilização, são determinadas pela legislação nacional.
2. C
 aso a idade da vítima seja incerta e existam motivos para crer que se trata de uma criança, presumese, para efeitos da presente diretiva, que a vítima é uma criança.
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3. A
 nálise da legislação nacional - questionário para os Estados-Membros
parceiros - França
O seu Estado já transpôs a Diretiva 2012/29/UE de 25 de outubro de 2012, em particular os seus
artigos 22.º e 23.º? Em caso afirmativo, qual a natureza dos textos adotados (legislativos, regulamentares,
etc.)?
Não.
No seu país, como é definido o conceito de «vítima da criminalidade»?
Na legislação francesa, o conceito de vítima não tem uma definição jurídica, embora seja na prática
referido nalguns artigos do Código Penal e do Código do Processo Penal. O conceito de «vítima da
criminalidade» está mais vulgarmente associado à lei civil, que prevê o direito a indemnização a quem
tenha sofrido danos diretamente causados por um ato voluntário ou involuntário de natureza criminal.
Qual o estatuto da vítima no quadro do processo penal e quais os seus direitos? Esse estatuto tem algum
impacto ao nível do processo civil? Em caso afirmativo, explique.
A vítima pode interpor uma ação cível em qualquer fase do processo e até ao dia da audiência. Para
ser admissível, bastará que a mesma inclua as circunstâncias que permitam ao juiz reconhecer a possível
existência do alegado dano e uma relação direta com ele que configure uma violação do direito penal
(infração grave, infração indiciável ou infração menor).
O estatuto de direito civil outorga diferentes direitos à vítima. O exercício dos mesmos ocorre em três fases
distintas: antes, durante e após o processo judicial.
1. Antes do processo judicial:
Durante a fase da investigação, conduzida pelo procureur de la République (procurador público no tribunal
de grande instance) e na fase de pré-julgamento (conduzida pelo juiz de instrução), a parte civil pode:
1) Ser assistida por um advogado;
2) Ser ouvida pelo juiz de instrução ou por peritos na presença de um advogado, a menos que
tenha renunciado especificamente a tal;
3) 
Requerer que determinadas provas sejam recolhidas exclusivamente na presença de um
advogado (p. ex., deslocação ao local do crime, inquirição de testemunhas ou outras partes
civis, interrogatório do presumível responsável pela violação, etc.);
4) Aceder ao processo e obter cópias do mesmo através do seu advogado;
5) Integrar a investigação, requerendo a sua presença em determinadas diligências da mesma:
inquirição de testemunhas e terceiros envolvidos no processo, confrontações, deslocações ao
local do crime, intervenção de peritos e outras; se o juiz de instrução não se pronunciar a
este respeito no prazo de um mês, o requerimento pode ser encaminhado para a Câmara de
Investigação;
6) Requerer ao juiz de instrução que proceda às diligências que lhe permitam analisar o alegado
crime ou recolher informações relativas à personalidade da vítima;
7) 
Requerer ao juiz de instrução que se pronuncie, num determinado prazo, sobre a fase
subsequente do processo (p. ex., remeter o caso para julgamento ou negar provimento por
falta ou insuficiência de provas). Se o juiz não se pronunciar no prazo de um mês, o caso pode
ser encaminhado para o juiz presidente da Câmara de Investigação (tribunal de recurso para
decisões formuladas pelo juiz de instrução);
8) Estar presente ao longo do processo, seja ele público ou à porta fechada, uma vez que é parte
integrante do mesmo. Convém referir que, em caso de ausência da parte civil, presume-se que
esta desistiu do requerimento, a menos que tenha sido interposta uma ação cível durante a
investigação ou tenha sido enviada uma carta registada diretamente ao tribunal;
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2. Durante o processo:
A vítima: :
o P ode estar presente ao longo do processo, seja ele público ou à porta fechada, uma vez que
é parte integrante do mesmo; em caso de ausência, presume-se que desistiu do requerimento, a
menos que tenha sido interposta uma ação cível durante a investigação ou tenha sido enviada
uma carta registada diretamente ao tribunal;
o Tem o direito de ser representada e assistida por um advogado;
o Pode citar testemunhas ou opor-se a audiências com determinadas testemunhas;
o Pode interrogar testemunhas e o acusado por intermédio do juiz presidente do tribunal;
o Pode requerer a realização de diligências de investigação para estabelecer a verdade dos
factos;
o Pode apresentar comentários escritos sobre os aspetos técnicos do processo, a legislação e/ou
os factos relativos ao caso, aos quais o juiz tem de responder;
o Pode obter, junto do cour d’assises (tribunal penal), cópias gratuitas dos registos escritos que
estabelecem a infração penal, das declarações escritas de testemunhas e dos relatórios periciais
e, a suas expensas, cópias de outros documentos do processo; no tribunal correctionnel (tribunal
correcional) e no tribunal de police (nome dado a um «tribunal d’instance» quando um caso
criminal é analisado), não há acesso direto aos documentos, sendo necessária a autorização
prévia do procurador. Neste caso, o custo das cópias correrá por sua conta;
o Pode pedir uma indemnização pelos prejuízos sofridos e requerer que a pessoa considerada
culpada lhe pague um montante pecuniário para cobrir as despesas incorridas durante o
processo (p. ex., honorários do advogado).
3. Após o processo:
Após a pronúncia da sentença da première instance (tribunal de primeira instância), a parte civil dispõe
de dez dias para recorrer. É também possível interpor um recurso contra a sentença do tribunal de recurso
num prazo de 5 dias após a pronúncia.
Por último, a vítima pode, em determinadas circunstâncias, beneficiar de processos de indemnização e/
ou de assistência na obtenção da indemnização pelos prejuízos incorridos.
Qual a informação que vítimas recebem sobre os seus direitos? Por quem é transmitida e através de que meios?
• De obter uma indemnização pelo dano sofrido;
• De interpor uma ação cível;
• De interpor uma ação cível assistida por um advogado, se assim o desejarem;
• De beneficiar de ajuda de uma associação de apoio à vítima ou de um organismo público
relevante;
•
Se estiverem reunidas as condições, de apresentar um pedido de indemnização junto da
Comissão de Indemnizações para as Vítimas da Criminalidade;
• De requerer uma decisão de proteção (para vítimas de violência doméstica).
As vítimas que interpõem uma ação cível recebem informações adicionais, dependendo do seu estatuto.
Esta informação é transmitida verbalmente e por escrito (acompanhada de um recibo de entrega e dos
dados de contacto das associações de apoio à vítima) pelos serviços de investigação (as «vítimas» são
por sua vez registadas junto destes serviços), pelo Gabinete de Apoio às Vítimas da Criminalidade e pelo
juiz de instrução no caso das vítimas que interpuseram uma ação cível.
Os Gabinetes de Apoio às Vítimas da Criminalidade são constituídos por representantes das associações
de apoio à vítima, nomeados por acordo celebrado entre estas e as autoridades judiciais. O seu objetivo é
disponibilizar assistência e orientações às vítimas ao longo de todo o processo judicial, havendo atualmente
um esforço para assegurar a sua presença em todos os tribunais.
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É realizada uma avaliação das necessidades específicas das vítimas em termos de proteção?
Não existe atualmente um processo sistemático de avaliação das necessidades das vítimas em termos
de proteção. No entanto, numa base casuística e se o considerar necessário, o magistrado a cargo da
investigação pode proceder a averiguações adicionais que permitam avaliar a vulnerabilidade da vítima
(médica, psicológica, perícia psiquiátrica, etc.). A vítima que interpôs uma ação cível (ou o seu advogado)
pode também requerer a realização de averiguações adicionais. Por último, na fase da audiência, o
tribunal pode ordenar tais medidas, p. ex., para se pronunciar sobre o dano sofrido pela vítima, ou caso
a sua vulnerabilidade constitua uma circunstância agravante do crime que resulte numa condenação mais
severa.
Quais os meios de acompanhamento e proteção a que a vítima tem acesso, em particular nos termos do
artigo 23.º da diretiva?
Em vigor há alguns anos, a política pública de apoio à vítima, posta em prática pelo Ministério da Justiça,
reforçou os direitos das vítimas em processos penais e criou meios de acompanhamento e proteção que se
estendem, tanto quanto é possível saber, a todo o processo judicial até ao dia da sentença.
O objetivo do Ministério da Justiça foi atingido graças à mobilização das associações de apoio à vítima
em todo o país. Atualmente, 167 associações autorizadas prestam apoio em mais de 1500 delegações,
incluindo 140 Gabinetes de Apoio às Vítimas da Criminalidade integrados em tribunaux de grande
instance (tribunais franceses de primeira instância em processos civis e penais). Este serviço multidisciplinar,
gratuito e confidencial, dá orientações específicas sobre direitos, apoio psicológico, questões sociais e, se
necessário, realiza o encaminhamento para serviços especializados.
Foram também postas em prática medidas específicas para vítimas de tráfico de seres humanos, que dão
acesso a alojamento agradável e seguro e, no quadro do Plano de Ação Nacional para a Segurança
(Ac-sê), a apoio psicológico ministrado por centros médico-psicológicos, por psicólogos a exercer funções
em associações de apoio à vítima e por associações especializadas (autorizadas e subsidiadas pelo
Estado). É também disponibilizado apoio material na forma de um subsídio de allocation temporaire
d’attente (subsídio temporário de espera) pelo Pôle emploi (instituto de emprego), em função do local
de residência, bem como apoio financeiro ou de outro tipo (transporte, vestuário, etc.) proveniente de
associações especializadas (autorizadas e subsidiadas pelo Estado).
Por último, no contexto dos julgamentos realizados desde 2009 na jurisdição de alguns tribunais, as
vítimas de violência doméstica, o grupo mais exposto ao risco de vitimização repetida, poderão, com
o acordo do procurador público, receber um dispositivo de alerta com um botão de emergência que,
quando premido, entra em contacto com uma empresa de teleassistência. A vítima é assim imediatamente
identificada pelo operador que, em caso de perigo, alerta a esquadra de polícia competente. Além disso,
o dispositivo possui um número pré-programado que faz o contacto com o grupo local de apoio à vítima.
Em breve, este equipamento de proteção será distribuído de forma generalizada.
Os serviços de investigação possuem também salas de inquirições adaptadas a vítimas juvenis (mobiliário
infantil, brinquedos, decoração adaptada a crianças: cores vivas, cartazes), existindo também salas
específicas em hospitais de determinadas unidades médico-legais. Os depoimentos das vítimas juvenis de
crimes graves (violência sexual, tráfico de seres humanos, etc.) são sistematicamente objeto de gravação
audiovisual.
Independentemente da idade da vítima, é também possível realizar a sua inquirição ou confrontação com
o suspeito por videoconferência. Estas medidas são ordenadas pelo magistrado a quem o inquérito foi
entregue pelo tribunal.
Quem aprova a implementação destas medidas, e com base em que critérios?
O parquet (gabinete do procurador público) ou o juiz de instrução, no quadro da investigação judicial e
nos termos do Artigo 41.º, parágrafo 7.º do Código do Processo Civil, podem contactar uma associação
de apoio à vítima «para que seja prestada assistência à vítima do crime.»
As vítimas têm o direito de recorrer se um requerimento de proteção for indeferido?
Não.
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4. A
 nálise da legislação nacional - questionário para os Estados-Membros
parceiros - Polónia
No seu país, como é definido o conceito de «vítima da criminalidade»?
Além da definição de vítima na aceção do Código do Processo Civil, existe uma definição separada
ligada à violência doméstica, inscrita na Lei de 29 de julho de 2007 relativa à prevenção de violência
doméstica. Tal permite-nos estabelecer a definição de “vítima de violência doméstica”.
De acordo com este instrumento legal, a violência doméstica é entendida com uma ação ou omissão
única ou repetida que viola os direitos ou interesses individuais de parentes próximos ou parceiros da
pessoa em causa, bem como de outros que com ela coabitem ou vivam num agregado familiar alargado,
especialmente quando tal a expõe ao perigo de morte e/ou danos físicos ou afete a sua dignidade,
integridade física e/ou liberdade (incluindo a liberdade sexual), prejudicando a sua saúde física ou
mental, ou causando sofrimento e danos morais aos afetados pela violência.
Qual é o estatuto da vítima no quadro do processo penal e/ou civil e quais os seus direitos?
Em conjunto com os direitos inerentes ao possível estatuto da parte lesada/parte nos processos penais ou
civis, as vítimas de violência doméstica possuem, entre outros, direitos ao abrigo da Lei de 29 de julho
de 2005, relativa à prevenção da violência doméstica, independentemente da sua participação em
processos judiciais ou em investigações penais (ou seja, direito a assistência gratuita), especificamente na
forma de:
1) Aconselhamento médico, psicológico, jurídico, social, profissional e familiar;
2) Intervenção e apoio em caso de crise;
3) 
Proteção em caso de abuso continuado, impedindo o autor do crime de utilizar o local
conjuntamente ocupado por outros familiares, e proibição de contacto com a parte lesada;
4) Disponibilização de refúgio seguro para as pessoas afetadas por violência doméstica num
centro de apoio especializado para esse tipo de vítimas;
5) Exame médico para determinar a causa e o tipo dos danos corporais resultantes da violência
familiar e emissão do certificado médico resultante;
6) 
Prestação de apoio na obtenção de alojamento para as pessoas afetadas por violência
doméstica e que não possuam direito legal à habitação ocupada em conjunto com o autor do
crime.
Como é transmitida às vítimas a informação sobre os seus direitos, e quem a transmite?
Na forma de instruções (também em forma escrita) nas várias fases dos processos civil e penal, emitidas
pelas autoridades judiciais.
As vítimas de violência doméstica podem tirar partido da informação jurídica gratuita nos Centros de
Apoio Especializados para as Vítimas de Violência Doméstica e nas organizações não governamentais
(incluindo as que recebem apoio estatal) que prestem assistência a essas vítimas.
As vítimas da criminalidade podem obter informações sobre os seus direitos na internet, nos sites www.
ms.gov.pl (incluindo o separador «Violência doméstica») e www.pokrzywdzeni.gov.pl. O Ministério
da Justiça, em colaboração com o Ministério do Trabalho e das Políticas Sociais, publicou um extenso
documento («Informação para pessoas afetadas por violência doméstica») que descreve os direitos das
partes lesadas em processos civis e penais e contém uma lista dos direitos básicos de natureza social.
Estas informações foram disseminadas pelos tribunais e outros locais, e também publicadas em formato
eletrónico nos sites de ambos os ministérios.
Quais as medidas de apoio e proteção a que a vítima tem acesso, nos termos do artigo 23.º da diretiva?
Artigo 23.º Direito a proteção das vítimas com necessidades específicas de proteção durante o processo
penal:
1. Sem prejuízo dos direitos da defesa, e sem prejuízo do poder discricionário dos tribunais, os EstadosMembros devem assegurar que as vítimas com necessidades específicas de proteção que beneficiem de
medidas especiais identificadas em resultado de uma avaliação individual feita nos termos do artigo 22.º,
n.º 1, possam beneficiar das medidas previstas nos n.ºs 2 e 3 do presente artigo.
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2.Estão disponíveis para as vítimas com necessidades específicas de proteção, no âmbito definido no
artigo 22.º, n.º 1, durante a investigação penal, as medidas seguintes:
a) As inquirições à vítima são realizadas em salas especialmente concebidas ou adaptadas para
o efeito;
b) As inquirições à vítima são realizadas por profissionais devidamente qualificados ou com a sua
assistência;
c) Todas as inquirições às vítimas são realizadas pelas mesmas pessoas, salvo se tal for contrário
à boa administração da justiça;
d) Todas as inquirições de vítimas de violência sexual, violência baseada no género ou violência
em relações de intimidade, salvo se forem realizadas por um procurador público ou por um
juiz, são realizadas por uma pessoa do mesmo sexo que a vítima, se esta assim o desejar,
desde que a tramitação do processo penal não seja prejudicada.
Procedimentos para inquirições de testemunhas/vítimas da criminalidade específicas, inscritos no Código
do Processo Penal:
• A inquirição é levada a cabo pelo tribunal;
• Numa audiência;
• Com a participação de um psicólogo;
• São disponibilizados meios para a participação de outras partes;
• É obrigatória a nomeação de um advogado de defesa.
Artigo 147,º, parágrafo 2.º, alínea a) - registo obrigatório da inquirição
Artigo 185.º, alínea a), parágrafo 1.º - princípio da inquirição única de testemunha menor de 15 anos no
momento da inquirição:
• Violência ou ameaça ilícita
• XXIII – Contra a liberdade
• XXXV – Contra a liberdade sexual e a moral
• XXVI – Contra familiares e tutores
• Importante para o desfecho do processo
Artigo 185.º, alínea a), parágrafo 4.º - princípio da inquirição única de testemunha menor com idade
igual ou superior a 15 anos no momento da inquirição:
• Violência ou ameaça ilícita
• XXIII – Contra a liberdade
• XXXV – Contra a liberdade sexual e a moral
• XXVI – Contra familiares e tutores
• Receio de impacto negativo da inquirição na saúde mental da testemunha
Artigo 185.º, alínea b), parágrafo 1.º - princípio da inquirição única de testemunha menor de 15 anos no
momento da inquirição:
• Violência ou ameaça ilícita
• XXV – Contra a liberdade sexual e a moral
• XXVI – Contra familiares e tutores
• Importante para o desfecho do processo.
Artigo 185.º, alínea b), parágrafo 2.º - princípio da inquirição única de testemunha menor com idade
igual ou superior a 15 anos no momento da inquirição:
• Violência ou ameaça ilícita
• XXV – Contra a liberdade sexual e a moral
• XXVI – Contra familiares e tutores
• Nos termos do artigo 177.º, parágrafo 1.º, alínea a), do Código do Processo Penal
• Receio de impacto negativo da inquirição na saúde mental da testemunha
Artigo 185.º, alínea b), parágrafo 2.º - princípio de inquirição única de testemunha menor com idade igual
ou superior a 15 anos no momento da inquirição:
• Violência ou ameaça ilícita
• XXV – Contra a liberdade sexual e a moral
• XXVI – Contra familiares e tutores
• Nos termos do artigo 177.º, parágrafo 1.º, alínea a), do Código do Processo Penal
• Receio de impacto negativo da inquirição na saúde mental da testemunha
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Artigo 185.º, alínea c), parágrafo 2.º
A inquirição da vítima (de violação) na qualidade de testemunha
• É realizada pelo tribunal;
• Numa audiência;
• Na qual podem participar o procurador, o advogado de defesa e o representante da vítima;
• É possível a participação de um psicólogo.
Artigo 185.º, alínea d), parágrafo 1.º: As inquirições objeto dos artigos 185.º, alíneas a) e c), são
realizadas em instalações devidamente adaptadas, dentro ou fora do tribunal.
Até 27 de julho de 2016 [sic], todas as inquirições de vítimas/testemunhas terão de passar a ser realizadas
numa sala com ambiente acolhedor/agradável.
Salas de inquirições certificadas com ambiente acolhedor/agradável.
Na Polónia, foram outorgados certificados de «sala de inquirições com ambiente acolhedor/agradável»
a 76 entidades.

Quem decide a aplicação destas medidas, e com base em que critérios?
Investigação penal
Nos termos da lei, as inquirições das vítimas são realizadas em salas especiais, nos casos descritos nos
pontos 1 e 3 da página 1 e se a vítima não apresentar um requerimento nesta matéria.
No caso descrito no ponto 2, a pessoa que conduz a diligência decide sobre a realização da inquirição
dessa forma, podendo solicitar a opinião de um especialista sobre a adequação do método.
A participação de um psicólogo nas inquirições às vítimas nas situações descritas nos pontos 1 e 2 da
página 1 é obrigatória por lei.
A participação de psicólogos noutros casos de inquirição da vítima ocorre na fase da investigação penal
e é decidida pela pessoa que a conduz. A vítima (ou o seu representante) tem o direito de apresentar um
requerimento nesta matéria.
No caso descrito no ponto 3 da página 1, se um psicólogo especialista participar na [inquirição], a parte
lesada pode apresentar um requerimento para que a pessoa seja do mesmo sexo.
Processo judicial
Compete ao juiz presidente decidir quanto à realização da inquirição da vítima na ausência do acusado
e à não formulação de perguntas irrelevantes.
O tribunal emitirá uma decisão sobre a gravação em vídeo ou não da audiência
As vítimas têm o direito de recorrer se um requerimento de proteção for indeferido?
Na fase de investigação penal, a vítima não pode recorrer das decisões sobre os requerimentos de
proteção descritos.
Durante o processo judicial, a vítima poderá recorrer da decisão do juiz presidente junto do coletivo de
juízes. As decisões sobre a realização de audiências públicas ou à porta fechada não são passíveis de
recurso.
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5. P
 onto de situação das legislações nacionais - Questionário aos Estados
Parceiros
O seu Estado já efetuou a transposição da diretiva europeia n.º 2012/29/UE de 25 de outubro de
2012, nomeadamente dos artigos 22.º e 23.º? (em caso afirmativo, qual a natureza dos textos adotados
(legislativa, regulamentar,…)?
O Estado Português não procedeu ainda à transposição dos artigos 22º e 23º da Directiva.
Contudo, algumas das medidas previstas no artigo 23º estão já previstas no ordenamento jurídico
português, designadamente as referidas no n.º 3 alíneas a) e b), que se encontram consagradas na Lei
93/99, de 14 de Julho (Lei de Protecção de Testemunhas), e a mencionada na alínea d) do mesmo
número, que tem correspondência no art.º 87º n.º 1 do Código de Processo Penal.
Que definição dá à noção de vítima de criminalidade?
No ordenamento jurídico português não encontramos uma definição de vítima. A expressão “vítima” surge
aliás apenas em alguns artigos do Código de Processo Penal, sendo a expressão mais utilizada a de
“ofendido”, definido como o titular do interesse que a lei especialmente quis proteger.
Qual é o estatuto da vítima no âmbito do processo penal, quais os direitos que lhe assistem? Esse estatuto
tem influência sobre o processo civil e qual?
No processo crime, a vítima é quase sempre chamada para participar como testemunha.
Mas se quiser apresentar um pedido de indemnização contra o arguido por causa dos danos que o crime
lhe causou, pode, para além de testemunha, intervir no processo como parte civil. Enquanto parte civil, a
vítima vai apresentar um pedido de indemnização e respetivas provas dos prejuízos que sofreu.
Se a vítima quiser intervir de forma mais ativa no processo, pode constituir-se como assistente.O assistente
tem como papel colaborar com o Ministério Público e, ao assumir esse estatuto, a vítima tem a possibilidade
de participar mais ativamente no processo. O assistente pode, por exemplo, opor-se à suspensão provisória
do processo ou participar ativamente na proposta de decisão das injunções necessárias para a sua
aceitação, requerer diligências que considere necessárias, pedir a abertura da fase de instrução caso
não concorde com a decisão do Ministério Público no final da fase de inquérito, apresentar recurso das
decisões que o afetem, entre outras. Para se constituir como assistente, a vítima tem que ter advogado. Para
além disso, tem que pagar taxa de justiça.
De que informações dispõe a vítima relativamente a esses direitos, por quem são comunicadas e através de
que meio?
Nos termos do artigo 247º do Código de Processo Penal, é ao Ministério Público que compete prestar
informação às de crimes.
Desde logo, deve informar as vítimas sobre a existência e contactos de instituições de apoio. É igualmente
a ele que cabe informar sobre o direito de apresentar queixa, do que acontece após esta apresentação e
da possibilidade da vítima apresentar no processo penal um pedido de indemnização contra o arguido.
Deve também informar a vítima acerca da possibilidade de recorrer a apoio judiciário caso não tenha
condições económicas para pagar as despesas do processo. É ainda ao Ministério Público que compete
informar as vítimas de crimes violentos e as vítimas de violência doméstica da hipótese de pedirem uma
indemnização à Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes. Por último, deve o Ministério Público informar
as vítimas, sobretudo nos casos em que o arguido seja particularmente perigoso, das decisões ou situações
que alterem a situação deste, como por exemplo a saída em liberdade condicional ou a fuga da prisão.
Esta obrigação não é contudo cumprida de uma forma sistemática. À excepção da informação acerca da
possibilidade de apresentar um pedido de indemnização contra o arguido no âmbito do processo penal,
efectuada através de uma notificação ao lesado, relativamente a todas as outras matérias não foi ainda
definida uma política concertada de informação que garanta que toda e qualquer vítima de crime que
realize uma denúncia recebe as informações acima referidas.
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A vítima é objeto de uma avaliação das suas necessidades de proteção individuais?
Não há nenhum procedimento especificamente definido para essa avaliação. Nos casos em que a questão
da eventual necessidade de protecção se coloca, as autoridades, com base no conhecimento que têm
dos factos e circunstâncias do caso concreto, na sua experiência e na sua intuição, avaliam e, sendo caso
disso, adoptam as medidas que consideram mais pertinentes.
Em matéria de violência doméstica, o Ministério da Justiça e a Polícia de Segurança Pública têm vindo
a desenvolver algum trabalho com o objectivo de criação de um instrumento de avaliação de risco
que permita precisamente aferir as necessidades de protecção das mulheres vítimas daquele crime. Este
instrumento não foi contudo ainda implementado.
Em caso afirmativo,
• Em que momento do processo?
• Quem decide sobre a realização dessa avaliação e segundo que critérios?
•D
 e que forma e por quem é realizada essa avaliação (questionário-tipo / telefone / consulta /
visita domiciliária …)
•A
 opinião (concordância ou discordância) da vítima é tomada em consideração? Tem ligação
com a autoridade que procede à avaliação?
•A
 metodologia de avaliação difere consoante a natureza ou gravidade da infração (ou qualquer
outro critério)?
• As associações de apoio à vítima participam nessa avaliação?
Não aplicável
Qual o custo financeiro dessa avaliação e por quem é suportado?
Não aplicável
A que dispositivos de acompanhamento e de proteção tem a vítima acesso, nomeadamente na aceção
do artigo 23.º da diretiva?
Algumas das medidas previstas no artigo 23º estão já previstas no ordenamento jurídico português,
designadamente as referidas no n.º 3 alíneas a) e b), que se encontram consagradas na Lei 93/99, de
14 de Julho (Lei de Protecção de Testemunhas), e a mencionada na alínea d) do mesmo número, que tem
correspondência no art.º 87º n.º 1 do Código de Processo Penal.
Há depois um conjunto de medidas especiais de acompanhamento e protecção, como por exemplo a
teleassistência, que apenas abrangem as vítimas de violência doméstica
Quem decide sobre a implementação desses dispositivos e de acordo com que critérios?
Os dispositivos de protecção previstos na Lei de Protecção de Testemunhas têm natureza excepcional,
isto é, só podem ser aplicados se, em concreto, se mostrarem necessários e adequados à protecção das
pessoas e à realização das finalidades do processo:
-a
 prestação de depoimento com ocultação da imagem e/ou com distorção de voz é decidida por juiz
(de instrução ou do julgamento, conforme a fase em que o processo se encontre) com base em factos ou
circunstâncias que revelem intimidação ou elevado risco de intimidação;
- o recurso à teleconferência, apenas possível em crimes que devam ser julgados por tribunal colectivo ou
por tribunal de júri (grosso modo, a criminalidade mais grave, punível com pena de prisão superior a 5
anos) ou quando estiver em causa a audição de um testemunha especialmente vulnerável, é determinado
por juiz sempre que ponderosas razões de protecção o justifiquem.
A restrição da livre assistência do público a um acto processual é determinada pelo juiz com base em
factos ou circunstâncias concretas que façam presumir que a presença de público causaria grave dano à
dignidade das pessoas, à moral pública ou ao normal decurso do acto. Em caso de processo por crime
de tráfico de pessoas ou contra a liberdade e autodeterminação sexual, os actos processuais decorrem,
em regra, com exclusão da publicidade.
As vítimas dispõem de algum recurso em caso de recusa de concessão de uma medida de proteção?
Salvas algumas excepções, sem relevância nesta matéria, é admissível recorrer de qualquer decisão
judicial.
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6. A
 nálise da legislação nacional - questionário para os Estados-Membros
parceiros - Espanha
O seu Estado já transpôs a Diretiva 2012/29/UE de 25 de outubro de 2012, em particular os seus
artigos 22.º e 23.º? Em caso afirmativo, qual a natureza dos textos adotados (legislativos, regulamentares,
etc.)?
No dia 25 de outubro de 2013, o governo espanhol aprovou o projeto de Lei Orgânica para as Vítimas
da Criminalidade, cujo objetivo é atender às necessidades das vítimas da forma mais abrangente possível,
não só do ponto de vista jurídico mas também social. Além de uma natureza restaurativa no quadro
do processo penal, esta lei possui igualmente uma dimensão moral, reduzindo os efeitos traumáticos
eventualmente resultantes do estado emocional da vítima, independentemente dos desenvolvimentos ao
longo do processo.
Este instrumento legal permite ao país inscrever os direitos das vítimas num texto legislativo, transpondo desta
forma a Diretiva 2012/29/UE e atendendo em simultâneo às necessidades da população espanhola.
O texto será enviado ao Consejo de Estado (conselho consultivo do governo) e, uma vez aprovado
como projeto de lei pelo Consejo de Ministros (Conselho de Ministros), será enviado ao Congreso de los
Diputados (parlamento), onde será convertido em Lei Orgânica. O estatuto de Lei Orgânica, que incide
sobre direitos fundamentais, exige uma votação por maioria no parlamento.
Assim, no Título III do Instrumento Legal, os artigos 19.º a 26.º transpõem os artigos 22.º e 23.º da Diretiva
2012/29/UE, endereçando as questões ligadas à proteção e avaliação dos direitos das vítimas, bem
como as medidas de proteção específicas para determinados grupos de vítimas.
O projeto de Lei Orgânica para as Vítimas da Criminalidade na sua forma atual é apresentado em anexo,
tal como solicitado.
Está também em elaboração um regulamento para os Gabinetes de Apoio às Vítimas da Criminalidade,
no qual será possível regular os procedimentos de avaliação, a assistência especializada e a proteção de
determinados grupos de vítimas vulneráveis. Este trabalho será facilitado por uma rede coordenada e por
informações sobre a possibilidade de requerer justiça restaurativa, incluindo a eventualidade de o fazer
com um enfoque específico na mediação.
No seu país, como é definido o conceito de «vítima da criminalidade»?
O projeto regulamentar de Lei Orgânica para as Vítimas da Criminalidade contém uma definição
abrangente de «vítima da criminalidade» que engloba as vítimas diretas e indiretas de um crime. Entendese por vítima direta a pessoa singular que sofreu ofensas ou danos de natureza pessoal ou material (em
particular, danos físicos, psicológicos, emocionais ou económicos) como resultado direto de uma infração
penal.
Em caso de morte ou desaparecimento da pessoa diretamente afetada pelo crime, considera-se vítima
indireta o cônjuge ou a pessoa que mantém um laço emocional com a vítima, os seus filhos biológicos
ou os filhos dessa pessoa, os pais e determinados parentes sob a sua responsabilidade. Todos os acima
visados beneficiam dos direitos reconhecidos por esta lei.
Procuramos também identificar vítimas juvenis envolvidas em violência baseada no género, para lhes
assegurar o acesso a serviços de assistência ou apoio e adotar medidas de proteção que promovam os
passos essenciais da recuperação. Além disso, são tidas em conta as vítimas transfronteiriças e as vítimas
testemunhas.
Qual o estatuto da vítima no quadro do processo penal e quais os seus direitos? Esse estatuto tem algum
impacto ao nível do processo civil? Em caso afirmativo, explique.
O projeto de Lei Orgânica garante que a vítima beneficia de um estatuto adequado aos seus direitos e
necessidades específicas durante o processo judicial. Desta forma, todas as vítimas têm direito a proteção,
informação, apoio, assistência e atenção, bem como à participação ativa no processo judicial, seja por
interposição de ação ou na qualidade de testemunha.
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Além disso, a vítima será tratada com respeito, profissionalismo e de forma individualizada e não
discriminatória desde o primeiro contacto com as autoridades. Por outro lado, ao longo do processo, são
implementadas medidas de assistência, apoio e justiça restaurativa por um período adequado após o seu
desfecho, e independentemente do resultado e do conhecimento ou não da identidade do autor do crime.
O estatuto de vítima da criminalidade determina também a ação cível que resulta do crime (que em
Espanha é encaminhada para o juiz a cargo do processo judicial), mantendo-se o estatuto e os direitos
da vítima. Além disso, o quadro de proteção vigora desde o primeiro contacto com as autoridades e
permanece ao longo do processo judicial e mesmo após a sua conclusão, de acordo com o artigo 8.º da
Diretiva 2012/29/UE.
Refira-se que a vítima da criminalidade é reconhecida como tal, sendo tratada de forma respeitosa,
profissional e não discriminatória, com uma abordagem individualizada e sensível, tenha ou não residência
legal em Espanha.
Quais as informações que o vosso processo penal disponibiliza sobre os direitos das vitimas, quem as
transmite e através de que meios?
No projeto regulamentar de Lei Orgânica do Estatuto de Vítima da Criminalidade, o artigo 5.º estabelece
que todas as vítimas têm o direito de receber, em tempo útil, informação adaptada às suas circunstâncias
e especificidades pessoais, à natureza do crime cometido e aos danos sofridos, desde o primeiro contacto
com as autoridades ou funcionários públicos, incluindo no dia previsto para a emissão da sentença.
Os funcionários públicos e as autoridades com atribuições ligadas às vítimas têm o dever de lhes comunicar
os seus direitos. Assim, a informação é facultada pelos Gabinetes de Apoio às Vitimas da Criminalidade,
pela polícia, pelo Ministerio Fiscal (ministério público) e pelo Secretario Judicial (secretário judicial), no
contexto de ações levadas perante um juiz. Esta informação é atualizada em todas as fases processuais,
para garantir que a vítima mantém a capacidade de exercer os seus direitos.
É facultada especificamente informação sobre medidas de assistência e apoio disponíveis, incluindo
assistência médica, psicológica ou material.
Sempre que apropriado, o âmbito informativo é alargado para incluir os seguintes temas: forma de obter
alojamento alternativo; início da ação judicial, procedimento anterior à interposição da ação judicial e à
prestação de depoimentos junto das autoridades a cargo da investigação; processo utilizado para obter
aconselhamento jurídico e representação por um advogado e, neste caso, as condições exigidas para
obter representação jurídica gratuita; requerimento de medidas de proteção e, neste caso, o processo
envolvido; avaliação do direito a indemnização e, neste caso, o processo inerente ao seu pedido; serviços
de tradução e interpretação disponíveis; apoio primário e auxiliar à comunicação disponível; procedimento
utilizado com vítimas não residentes em Espanha; apresentação de requerimentos contra decisões que se
entende que violam os direitos da vítima; dados de contacto da autoridade que conduz o processo judicial
e processo de comunicação com a mesma; serviços de justiça restaurativa disponíveis, nos casos em que
seja juridicamente possível; requisitos para a obtenção de reembolsos de custas judiciais e, neste caso, o
processo de pedido de reembolso e, se desejado, para receber notificações de determinadas decisões
É realizada uma avaliação das necessidades específicas das vítimas em termos de proteção?
Tal como explicado na resposta à primeira pergunta, o Título III do projeto de Lei Orgânica para as Vítimas
da Criminalidade aborda a avaliação das necessidades específicas de proteção das vítimas, transpondo
os artigos 22.º e 23.º da Diretiva 2012/29/UE com maior detalhe.
As vítimas terão de ser avaliadas numa base individual para a determinação das suas necessidades
de proteção durante o processo judicial, o que levará à identificação das necessidades específicas de
assistência e proteção.
A assistência é prestada nas fases de orientação, informação, intervenção e monitorização nos domínios
em geral sujeitos a repercussões em resultado do crime, tais como o jurídico, o psicológico e o social.
As avaliações individuais que estabelecem de forma efetiva o risco de vitimização secundária/repetida,
intimidação ou represálias por parte do autor do crime terão de ser realizadas o mais rapidamente possível
para atender às necessidades de proteção de todas as vítimas. A natureza precisa de tais medidas deve
ser clarificada pelo processo de avaliação, levando em consideração a vontade da vítima.
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Decorre do acima que existem dois tipos de avaliação: assistência e proteção propriamente dita.
A avaliação em matéria de assistência e a avaliação das vítimas com necessidades específicas de proteção
são realizadas nos Gabinetes de Apoio à Vítima. A metodologia de avaliação, variável em função da
gravidade do crime e das características da vítima, tem como objetivo determinar as seguintes medidas:
a) nível de apoio ou assistência psicológica exigido; b) acompanhamento no julgamento ou processo
judicial; c) informação sobre o apoio psicossocial disponível e forma de o obter caso a vítima o pretenda;
d) medidas especiais de apoio, e e) encaminhamento para serviços de apoio especializados.
As medidas de proteção pretendem evitar represálias, intimidação, vitimização secundária, danos físicos
ou atentados à dignidade humana durante as inquirições e os depoimentos das testemunhas, e incluem,
entre outras, medidas de proteção pessoal como a utilização de salas separadas em tribunais para evitar
o contacto da vítima com o autor do crime, ou quaisquer outros contactos que as circunstâncias específicas
exijam, ao critério das autoridades judiciais participantes.
Para prevenir especificamente a vitimização secundária, são envidados esforços no sentido de obter o
depoimento da vítima logo que possível após a denúncia, para reduzir ao mínimo exigido o número de
depoimentos e exames médicos e para assegurar o direito da vítima de ser acompanhada não só por um
representante jurídico, mas também por uma pessoa à sua escolha, salvo justificação em contrário.
A adoção de medidas e o acesso a determinados serviços são precedidos de uma avaliação personalizada
das necessidades da vítima para estabelecer as suas necessidades específicas de proteção e as eventuais
medidas especiais necessárias. Estas são atualizadas ao longo do processo judicial e sempre que
circunstâncias subsequentes o exijam.
A adoção das medidas de proteção específicas está em linha com a personalidade do visado, com o
crime e as circunstâncias associadas, com a gravidade e a extensão dos danos ou com a vulnerabilidade
da vítima. Assim, em conjunto com o previsto na legislação atual específica na matéria, é possível incluir
medidas de proteção concretas para grupos não abrangidos por legislação específica (em particular,
as vítimas juvenis de abuso, exploração ou pornografia infantil, vítimas de tráfico de seres humanos e
deficientes, assim como outros grupos, como os envolvidos em crimes com múltiplas vítimas e com efeitos
catastróficos).
Em caso afirmativo,
• Em que fase do processo ocorre?
Durante as fases de investigação, processo penal e sentença.
• Quem autoriza esta avaliação e qual o conjunto de critérios que lhe serve de base?
A avaliação das necessidades da vítima em matéria de assistência é realizada pelos Gabinetes de
Apoio às Vitimas da Criminalidade, através da identificação das vítimas especialmente vulneráveis e
da implementação de medidas de proteção para evitar a vitimização. As medidas de proteção são
determinadas, durante a fase da investigação, pelo Juez de Instrucción (juiz de instrução) ou pelo juiz
responsável pela violência contra as mulheres, sem prejuízo da avaliação e das decisões provisórias que o
Fiscal (ministério público) tenha de realizar e adotar durante o inquérito (estes procedimentos estão sujeitos
à Lei Orgânica do Processo Penal Juvenil), ou pelos agentes da polícia participantes na fase inicial de
investigação. O mesmo se aplica à fase do processo penal, relativamente ao juiz ou tribunal onde o caso
é julgado.
• Que tipo de avaliação é utilizado e quem a realiza (questionário/entrevista telefónica/entrevista
presencial/visita ao domicílio, etc.)?
Tal como anteriormente explicado, compete aos Gabinetes de Apoio às Vítimas da Criminalidade realizar
a avaliação de assistência, identificar as vítimas especialmente vulneráveis e aplicar as medidas de apoio
necessárias. A avaliação pode também ser realizada pela polícia e por profissionais de medicina forense.
Compete também ao juiz realizar a avaliação das necessidades da vítima e determinar as medidas de
proteção necessárias, em função das circunstâncias do caso e das diferentes fontes de informação ao seu
dispor. Para o efeito, existem protocolos específicos de coordenação com um ponto único de contacto para
todos os participantes no processo de avaliação e na monitorização das ações adotadas.
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Esta avaliação envolve as medidas destinadas, em primeiro lugar, a proteger a vida da vítima, a sua
integridade física/psicológica e a sua liberdade, segurança, integridade e liberdade sexual, e também a
defender adequadamente a sua privacidade e dignidade, especialmente durante a fase de depoimento
ou durante a prestação de testemunho em tribunal, evitando assim o risco de vitimização secundária ou
repetida. A avaliação terá em conta as características pessoais da vítima, a natureza do dano sofrido,
a gravidade dos prejuízos causados e o risco de repetição do crime. Os procedimentos, as provas
documentais e a gestão/alterações da avaliação serão objeto de regulamentação.
• A opinião da vítima (a favor ou contra) é tida em conta? Este tema está ligado à autoridade que realiza
a avaliação?
A avaliação das necessidades de proteção da vítima inclui sempre as que são apontadas por ela própria,
bem como a sua vontade expressa. No caso de vítimas juvenis ou deficientes, com necessidades específicas
de proteção, as avaliações terão em conta as suas opiniões e interesses. Assim, a opinião da vítima é
avaliada, embora tal nunca signifique que seja vinculativa.
A assistência à vítima inclui a monitorização e as medidas de proteção e assistência. Por conseguinte,
as eventuais alterações com impacto nas circunstâncias subjacentes à avaliação personalizada das
necessidades da vítima resultam na atualização da avaliação e modificam as medidas de proteção
originalmente atribuídas.
• A metodologia de avaliação difere em função da natureza ou da gravidade do crime (ou de quaisquer
outros critérios)?
Naturalmente, a metodologia de avaliação difere em função da natureza ou da gravidade do crime. São
também tidas em conta as características da vítima, a natureza do crime e as consequências ou danos por
ela sofridos em resultado, bem como a sua vontade expressa.
• As associações de apoio à vítima participam na avaliação?
A Associação de Apoio à Vítima não participa diretamente na avaliação. Em qualquer dos casos, as
autoridades públicas promovem a cooperação com organismos profissionais especializados no tratamento,
atenção personalizada e proteção das vítimas. Estes são encorajados a dar o seu contributo para os
sistemas de avaliação utilizados no cumprimento dos regulamentos, medidas e instrumentos adotados para
a proteção e assistência às vítimas.
Quais as implicações financeiras associadas a esta a avaliação e quem as assume?
Os custos são assumidos pelo Estado. No entanto, é atualmente difícil fazer uma estimativa exata dos
montantes envolvidos, dada a intervenção de numerosos organismos profissionais (agentes de segurança
do Estado, pessoal de medicina forense, fisiologistas, procuradores públicos, juízes, pessoal administrativo
do sistema judicial e outros).
Quais os meios de acompanhamento e proteção a que a vítima tem acesso, em particular nos termos do
artigo 23.º da diretiva?
As medidas de proteção reguladas pelo projeto de Lei Orgânica para as Vítimas da Criminalidade, em
linha com o disposto no artigo 23.º da Diretiva 2012/29/UE, são as seguintes:
	1- Durante a fase de investigação penal, podem ser adotadas as seguintes medidas de proteção:
os depoimentos são recolhidos em salas especialmente designadas; aplicadas por profissionais
com formação específica; aplicadas pela mesma pessoa que recolhe o depoimento, que pode ser
do mesmo sexo, se a vítima assim o solicitar.
	2- Durante a fase do processo penal, podem ser adotadas as seguintes medidas:
	a) Medidas destinadas a evitar o contacto visual com a vítima;
b) Medidas para que a vítima possa ser ouvida sem estar presente na sala de audiências;
c) Medidas destinadas a evitar perguntas desnecessárias sobre a vida privada da vítima;
d) Audiências à porta fechada.
	3- No caso de vítimas juvenis e deficientes físicos, que exigem proteção específica, além das
medidas acima aplica-se o seguinte: a) Os depoimentos recolhidos na fase de investigação
são gravados por meios audiovisuais e podem ser reproduzidos durante o julgamento; b) os
depoimentos podem ser recolhidos por peritos.
	Além disso, o Fiscal (procurador público) solicitará ao juiz/tribunal de vítimas juvenis que nomeie
um advogado, para que estas obtenham representação durante a investigação e o processo penal
em caso de conflito de interesses com os pais, os detentores do poder paternal ou os tutores.
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	Existem também outros mecanismos de acompanhamento e proteção além dos mencionados no
artigo 23.º, tais como, entre outros, as decisões de proteção para casos de violência doméstica
e as medidas provisórias de proteção. Essas decisões incluem uma medida destinada a garantir
a máxima segurança em situações de risco.
Quem aprova a implementação destas medidas, e com base em que critérios?
Compete aos juízes aprovar a implementação destas medidas pelas instâncias judiciais e pelos responsáveis
pela execução da lei.
As vítimas têm o direito de recorrer se um requerimento de proteção for indeferido?
As decisões judiciais emitidas no quadro do processo penal estão sujeitas a um sistema geral de recurso,
inscrito na Lei do Processo Penal, que garante o direito de recorrer contra uma decisão de um juiz de
indeferir um requerimento de proteção.

- 49 -

7. A
 nálise da legislação nacional - questionário para os Estados-Membros
parceiros - Reino Unido

O seu Estado já transpôs a Diretiva 2012/29/UE de 25 de outubro de 2012, em particular os seus
artigos 22.º e 23.º? Em caso afirmativo, qual a natureza dos textos adotados (legislativos, regulamentares,
outros)?
O Código de Conduta para as Vítimas da Criminalidade (também conhecido por «Código das Vítimas»)
determina a informação e o apoio a que as vítimas da criminalidade têm direito na Inglaterra e no País de
Gales. Anexámos uma cópia desse documento.
Este instrumento legal estipula que a vítima tem direito a uma avaliação das suas necessidades, a realizar
pela polícia, para determinar a ajuda ou o apoio eventualmente necessário. Esta diligência contribui para
determinar se a pessoa corre risco de danos que implique a necessidade de proteção e/ou se integra
uma das três categorias que podem carecer de apoio alargado, nomeadamente as vítimas de crimes muito
graves, as vítimas persistentemente atingidas e as vítimas vulneráveis ou sujeitas a intimidação.
A menos que a vítima solicite o contrário, a polícia encaminha-a para organizações de apoio à vítima (em
regime de voluntariado) que poderão realizar em seu nome uma avaliação mais detalhada.
A Inglaterra e o País de Gales disponibilizam um conjunto de medidas especiais destinadas a ajudar as
vítimas e as testemunhas a maximizarem a qualidade dos seus depoimentos e a reduzir parte da ansiedade
inerente à participação num julgamento.
No seu país, como é definida a noção de vítima da criminalidade?
O Código das Vítimas da Inglaterra e do País de Gales estipula que uma «vítima» é:
o
Uma pessoa que sofreu danos físicos, mentais ou emocionais, ou prejuízos económicos
diretamente causados por conduta criminosa;
o Um parente próximo de uma pessoa cuja morte foi causada diretamente por conduta criminosa;
o
Entendem-se por «parentes próximos» o cônjuge ou parceiro, os parentes em linha direta,
os irmãos e os dependentes da vítima. Ao seu critério, o prestador de serviços de apoio
poderá considerar outros familiares como parentes próximos, tais como tutores e prestadores de
cuidados.
Qual é o estatuto da vítima no quadro do processo penal e quais os seus direitos? Qual a influência que
esse estatuto tem sobre o processo civil?
A Inglaterra, o País de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte funcionam com jurisdições de direito
consuetudinário em que as vítimas não são partes dos processos penais. Como tal, de acordo com o
considerando (20) da diretiva, o papel da vítima é o de testemunha, cuja participação em audiência
ocorrerá em função do critério definido pelo processo penal. No entanto, as vítimas podem participar
em processos penais com a apresentação de uma Declaração Pessoal da Vítima (ou, na Escócia, uma
Declaração de Impacto sobre a Vítima).
O Código das Vítimas explica detalhadamente o tipo de apoio e informação a que as vítimas têm direito
em todas as fases do processo. O documento está, além disso, escrito em inglês simples para que esses
direitos sejam facilmente compreendidos. É também disponibilizado um mapa de processo do percurso
da vítima dentro do sistema de justiça penal, que coloca igualmente uma tónica nos seus direitos durante
o processo penal.
Qual a informação que as vítimas recebem sobre os seus direitos? Quem a transmite e através de que meios?
No dia 10 de dezembro de 2013, entrou em vigor na Inglaterra e no País de Gales um novo Código das
Vítimas, que define a informação, o apoio e os serviços a elas disponibilizados pelas instâncias de justiça
penal nesses territórios e em todas as fases do processo. O novo código, escrito em inglês simples, tem
como público-alvo as vítimas da criminalidade.
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Existe uma série de elementos destinados a divulgar eficazmente o Código das Vítimas para que os seus
direitos sejam compreendidos, que inclui uma versão em formato de folheto para adultos e outra para
crianças, um guia de leitura fácil para pessoas com dificuldades de comunicação, um guia em áudio e
um vídeo no YouTube para jovens. Estes elementos estão disponíveis no site Gov.uk: https://www.gov.uk/
government/publications/the-code-of-practice-for-victims-of-crime.
A polícia é o primeiro ponto de contacto com as vítimas para a comunicação dos seus direitos após
a denúncia do crime. A informação prestada inclui os direitos durante e após a investigação policial,
orientações para os seus depoimentos e o que está acessível através dos serviços de apoio. Nos termos
do Código das Vítimas, a polícia dispõe de um prazo de 5 dias úteis a contar da denúncia para entregar
o folheto «Informação para as vítimas da criminalidade» ou encaminhar a pessoa para um site contendo
a mesma informação. O folheto informativo para as vítimas da criminalidade pode também ser obtido em
Gov.uk:
https://www.gov.uk/government/publications/leaflet-for-victims-reporting-a-crime-resource-for-policeforces.
Além disso, todas as instâncias de justiça penal, incluindo a polícia, a Procuradoria-Geral (CPS) e o Serviço
Judicial de Sua Majestade (HMCTS), dão informações informação sobre os direitos da vítima. Algumas
forças policiais distribuem os vários folhetos do Código das Vítimas, enquanto outras encaminham as
vítimas para os respetivos sites. O CPS possui no seu site uma secção específica para vítimas e testemunhas
contendo a informação relevante.
As necessidades específicas de proteção das vítimas são avaliadas?
Sim. Os agentes presentes realizam uma avaliação das necessidades.
Em função do caso (p. ex., violência doméstica (VD)), podem ser realizadas avaliações adicionais por
funcionários especialistas e também pela unidade de apoio à vítima.
Estão previstas medidas especiais para vítimas vulneráveis e sujeitas a intimidação (incluindo as que são
simultaneamente testemunhas), para as apoiar na prestação dos seus depoimentos.
Os parágrafos 1.4 e 1.5 do capítulo 1 do Código das Vítimas determinam o direito de todas as vítimas a
avaliações individuais e os requisitos para essas mesmas avaliações, o que está em linha com o artigo 22.º
da diretiva. A avaliação policial determina se a pessoa se enquadra numa das três categorias prioritárias
de vítimas que se considera terem as maiores necessidades, dependendo da natureza do crime ou das
suas circunstâncias pessoais: vítimas de crimes muito graves, as mais persistentemente atingidas e as
vulneráveis ou sujeitas a intimidação. Nos termos do Código das Vítimas, quem for enquadrado numa das
três categorias prioritárias tem direito a um serviço alargado, que inclui atualizações mais rápidas sobre o
estado do seu caso. A avaliação de necessidades determina também se a vítima é elegível para medidas
especiais destinadas à prestação do seu depoimento em tribunal, nos termos da Lei da Justiça de Menores
e das Provas Penais de 1999 (YJCEA).
Em caso afirmativo,
• Em que ponto do processo?
Após a denúncia, é realizada uma avaliação. No entanto, a vítima pode ser (re)avaliada em qualquer fase
até à conclusão do processo e subsequentemente.
A polícia realiza uma avaliação das necessidades da vítima após a denúncia do crime. O operador
telefónico policial determina se existe perigo iminente e prioriza a chamada em conformidade. A avaliação
é realizada pelo agente presente ou por quem tiver obtido o depoimento da vítima. Se este não puder
ser obtido imediatamente, será mesmo assim realizada uma avaliação de possíveis perigos iminentes que
permita a implementação de medidas de salvaguarda.
Nesta fase, a polícia determinará também se a vítima tem direito a um serviço alargado nos termos do
Código das Vítimas. Se for considerada vulnerável ou sujeita a intimidação, a polícia explicar-lhe-á as
medidas especiais e registará a sua opinião sobre as mais ajustadas à prestação do seu depoimento. Com
o seu consentimento, a vítima será encaminhada pela polícia para serviços de assistência que farão uma
avaliação mais detalhada.
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Em caso de vítimas de violência doméstica (VD), as avaliações de risco são importantes em todas as fases
do processo judicial, no sentido de garantir que a segurança recebe a máxima prioridade. Os riscos e a
segurança podem também ser avaliados por outras entidades e grupos multiparcerias (como os MARAC
sediados nos tribunais especiais para violência doméstica).
Os serviços de apoio especializados, tais como os Conselheiros Independentes sobre Violência Doméstica
(IDVA), podem também dar assistência em matéria de avaliação e apoio ao nível do risco e da segurança
em todas as fases do processo, mesmo nos casos que não resultem em acusação ou que sejam encerrados.
Para as vítimas de VD, recomenda-se também que sejam encaradas medidas especiais logo que possível.
No entanto, estamos conscientes de que as vítimas podem solicitar essas medidas em fases posteriores.
Por outro lado, há a possibilidade, caso se perspetive a sua retratação ou desistência, de propor medidas
especiais para manter o seu envolvimento no processo.
As informações recolhidas pela polícia são transmitidas às Unidades de Apoio à Vítima, que alargarão a
discussão com a vítima sobre medidas especiais como parte da avaliação detalhada de necessidades, e
aos procuradores da Procuradoria-Geral, que decidirão então se irão requerer ou não ao tribunal o recurso
às mesmas.
As Unidades de Apoio à Vítima (WCU), em que participam conjuntamente a polícia e o CPS, dão
informações e apoio a vítimas e testemunhas cujos casos transitam para tribunal. Os Agentes de Apoio
à Vítima (WCO) proporcionam um ponto único de contacto e realizam com o visado uma avaliação
detalhada das suas necessidades, assegurando uma assistência personalizada. As WCU asseguram
também que a vítima recebe informações precisas, oportunas e relevantes ao longo do percurso do caso
no sistema de justiça penal.
• Quem decide se esta avaliação é ou não realizada, e com base em que critérios?
Nos termos do Código das Vítimas, todas as vítimas têm acesso a uma avaliação relativa aos seus
direitos ao abrigo desse instrumento e a medidas especiais. A avaliação destas medidas é regulada pela
YJCEA, nomeadamente, pelas suas secções 16 a 21. Sempre que apropriado, serão também realizadas
avaliações separadas de potenciais riscos, tais como a DASH e avaliações de risco de vida.
A polícia e as Unidades de Apoio à Vítima têm a obrigação de realizar as avaliações de necessidades
acima indicadas em conformidade com as suas atribuições nos termos do Código das Vítimas.
• Quem realiza esta avaliação e como (questionário padronizado, entrevista telefónica, entrevista, visita
ao domicílio, etc.)?
A polícia realiza uma avaliação após a vítima ter denunciado o crime e obtido o número de referência do
processo. As avaliações de necessidades e de medidas especiais são geralmente realizadas pelo agente
ou detetive da polícia que comparece no local combinado com a vítima, tal como o seu domicílio ou local
de trabalho, esquadra da polícia, etc. As avaliações de risco físico são certificadas por um supervisor. As
avaliações de risco de vida são realizadas por um inspetor.
Os serviços de apoio à vítima podem também realizar uma avaliação mais detalhada, caso a vítima
consinta que a polícia lhes transmita os seus dados.
• A opinião da vítima (a favor ou contra) é tida em conta? A autoridade que realiza a avaliação está
vinculada a essa opinião?
Embora seja tida em conta, a opinião da vítima não é vinculativa.
A Procuradoria-Geral decide sobre a interposição de um requerimento de medidas especiais para a
vítima, tendo em consideração o seu ponto de vista.
As entrevistas sobre medidas especiais com a testemunha e o procurador constituem uma das oportunidades
de avaliação de necessidades. No entanto, estas são realizadas num número limitado de casos e é
provável que tenha já sido feita alguma avaliação de necessidades para estabelecer a pertinência de
uma entrevista para determinar medidas especiais. A vulnerabilidade e a gravidade do crime/dano são
fatores que influenciam a sua realização ou não.
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• Os métodos usados na avaliação diferem em função da natureza ou da gravidade do crime (ou de
quaisquer outros critérios)?
Na Inglaterra e no País de Gales, as vítimas têm direito a uma avaliação de necessidades pela polícia,
para ajudar a determinar o nível de apoio necessário. A duração e a profundidade dessa avaliação
poderão variar em função das circunstâncias pessoais do visado e da natureza da ou das infrações.
Em princípio, os métodos não variam. Contudo, o nível de risco (p. ex., se a vítima está sujeita a um
risco elevado, médio ou baixo) e a complexidade do depoimento a prestar poderão levar a discussões
adicionais e ao envolvimento de um nível hierárquico superior (p. ex., consultas junto da ProcuradoriaGeral sobre medidas especiais numa fase inicial).
• As associações de apoio à vítima participam nesta avaliação?
Com o consentimento da vítima, a polícia enviará os seus dados para os serviços de apoio à vítima com
vista à realização de uma avaliação mais detalhada. Embora não participem rotineiramente na maioria
dos casos, essas entidades podem ser consultadas se a vítima estiver a beneficiar do seu apoio (por
exemplo, em caso de violência doméstica ou agressão sexual).
Qual o encargo financeiro que esta avaliação representa e quem o suporta?
O principal custo das avaliações iniciais é o tempo do pessoal, que é assumido por cada força policial.
Da mesma forma, a Procuradoria-Geral assume os custos das entrevistas sobre medidas especiais e as
Unidades de Apoio à Vítima suportam os custos da avaliação de necessidades adicionais de vítimas que
vão a tribunal na qualidade de testemunhas.
Se os serviços de apoio à vítima realizarem uma avaliação mais detalhada, a entidade responsável
suportará os seus custos. Convém no entanto referir que muitas destas organizações beneficiam de
financiamento estatal para a prestação de tais serviços.
Quais as medidas de apoio e proteção a que as vítimas têm acesso, em particular no contexto do artigo
23.º da diretiva?
A Inglaterra e o País de Gales preveem medidas especiais para vítimas vulneráveis e sujeitas a intimidação
(incluindo as que são simultaneamente testemunhas), para as ajudar na prestação dos seus depoimentos.
Estas incluem a gravação de depoimentos em vídeo ou por ligação em direto, painéis em redor da
cabine da vítima e o uso de um intermediário para facilitar a comunicação. A Procuradoria-Geral decide
se deverá interpor um requerimento de medidas especiais para a vítima, tendo o seu ponto de vista em
consideração. Compete ao tribunal tomar a decisão final sobre a elegibilidade da pessoa visada e as
medidas a aplicar.
As secções 16 a 33 da Lei da Justiça de Menores e das Provas Penais de 1999 (YJCEA) definem as
medidas especiais disponíveis e os critérios de elegibilidade associados.
Além disso, foi lançado em 27 de setembro de 2013 o Serviço para Pessoas Protegidas no Reino
Unido (UKPPS), que se destina a melhorar a coordenação e os padrões de serviço ao nível das pessoas
protegidas (incluindo testemunhas) em todo o Reino Unido. O núcleo centralizado do serviço está sediado
na Agência Nacional para a Criminalidade e os serviços são prestados por equipas regionais.
A principal regra relativa a crianças e medidas especiais é a presunção de que as crianças testemunhas
prestam o seu depoimento principal através de inquirição gravada, e de que todos os depoimentos
adicionais são realizados por ligação em direto, a menos que o tribunal considere que tal não favorece
a qualidade do ato. Uma criança testemunha poderá optar por não prestar depoimento por inquirição
gravada ou ligação em direto (ou ambas), o que terá de ser aceite pelo tribunal. Nesse caso, presumese que o depoimento será prestado em tribunal por detrás de um painel. Se a criança testemunha não
pretender usar esse painel, pode também optar por não o utilizar, o que terá de ser aceite pelo tribunal.
Em acréscimo às medidas das secções 16 a 33 da YJCEA, é facultada proteção adicional ao abrigo das
seguintes disposições:
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A secção 34 da YJCEA proíbe o contrainterrogatório presencial do queixoso pelo arguido em casos de
índole sexual.
A secção 35 da YJCEA proíbe o contrainterrogatório presencial de determinadas «testemunhas protegidas»
(queixosos menores e outras crianças testemunhas) por arguidos sem representação legal.
A secção 36 da YJCEA permite ao tribunal que formule uma decisão de proibir o contrainterrogatório
presencial de uma testemunha pelo arguido, caso as proibições das secções 34 e 35 não se apliquem (p.
ex., para determinadas categorias de testemunhas sujeitas a intimidação).
A secção 46 da YJCEA permite aos tribunais a emissão de uma diretiva sobre divulgação, aplicável a
testemunhas adultas, que proíbe a inclusão em publicações de quaisquer assuntos relacionados com a
testemunha durante o seu tempo de vida, se tal puder levar o público a identificar essa pessoa como tal
num processo penal.
A secção 51 da YJCEA prevê a utilização de ligações em direto.
A secção 39 da Lei das Crianças e dos Jovens de 1933 permite ao tribunal a imposição de restrições de
divulgação para a proteção da identidade de vítimas, testemunhas e arguidos menores.
Quem decide se estas medidas irão ou não ser implementadas, e com base em que critérios?
Tal como indicado acima, compete ao tribunal tomar a decisão final sobre se a testemunha (ou a vítima que
é simultaneamente testemunha) tem ou não direito a medidas especiais, e quais as que serão aplicadas.
Os critérios estão definidos nas secções 16 a 33 da Lei da Justiça de Menores e das Provas Penais de
1999 (YJCEA).
A YJCEA enumera uma série de fatores que o tribunal tem de (ou deverá) ter em conta na avaliação da
elegibilidade da vítima para qualquer das medidas especiais, a saber:
• Natureza e alegadas circunstâncias da infração;
• Idade da testemunha;
• Contexto sociocultural e etnia da testemunha;
• Eventuais crenças religiosas ou opiniões políticas da testemunha;
• Contexto doméstico e laboral da testemunha; e
• Eventuais comportamentos para com a vítima da parte do acusado, das respetivas famílias ou
de quaisquer outras testemunhas ou coarguidos (pode ser especialmente pertinente em casos de
violência doméstica).
Nos termos da secção 19 da YJCEA, após ter determinado que a vítima/testemunha é elegível para
medidas especiais, tribunal deverá decidir se considera que a utilização de uma ou mais dessas medidas
favorece a qualidade do depoimento prestado e, em caso afirmativo, qual a combinação das mesmas que
potencialmente conduz à máxima qualidade.
Nesse contexto, o tribunal deverá considerar todas as circunstâncias dos casos, tais como:
• Eventuais opiniões expressas pela testemunha; e
• A eventualidade de a ou as medidas tenderem a prejudicar a validação eficaz do depoimento
por qualquer das partes no processo judicial.
As vítimas podem recorrer em caso de indeferimento das medidas de proteção?
Se o tribunal indeferir um requerimento de medidas especiais, as vítimas não podem recorrer. No entanto,
a Procuradoria-Geral poderá submeter outro requerimento em nome da testemunha.
Como poderá o vosso sistema nacional ser melhorado, tendo especificamente em conta a implementação
dos artigos 22.º e 23.º da diretiva?
Como parte da transposição da Diretiva das Vítimas da UE, o Reino Unido irá avaliar a necessidade
de melhorar as práticas existentes, tendo em conta o teor dos artigos 22.º e 23.º. Como parte desse
trabalho, interessa-nos aprofundar os conhecimentos sobre a forma como os outros Estados-Membros da
UE pretendem transpor a diretiva.
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O nosso sistema pode ser melhorado através da agilização do processo de requerimento de medidas
especiais, fazendo com que a maioria deles possa ser realizada verbalmente numa fase inicial, para que as
vítimas recebam antecipadamente melhor informação sobre as medidas especiais acordadas. Há também
argumentos em favor da elegibilidade automática de medidas especiais para todas as testemunhas.
No que respeita ao artigo 23.º, parágrafo 1.º, alínea d) [As inquirições de vítimas de violência sexual...
devem ser realizadas por uma pessoa do mesmo sexo que a vítima, se esta assim o desejar], não é ponto
assente que a polícia disponibilize rotineiramente a escolha do género, embora faça todos os esforços
nesse sentido, sempre que possível.
Os Comissários de Polícia e Criminalidade (PCC) referiram que a implementação permitiria obter melhorias
fundamentais num conjunto de áreas:
• Melhoria das medidas específicas para vítimas jovens;
• Melhoria dos laços entre as instâncias de justiça penal e as entidades de cuidados de saúde,
para garantir que as necessidades das vítimas de crimes graves em termos de acompanhamento
e os danos físicos sofridos pelas vítimas de crimes violentos e sexuais sejam objeto de um 		
atendimento mais eficaz;
• Melhoria do intercâmbio de dados sobre as vítimas entre instâncias de justiça penal
• Melhoria da continuidade entre os serviços destinados a vítimas e a testemunhas (quando as
vítimas forem simultaneamente testemunhas e para evitar a vitimização repetida/futura).
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8. V
 isita de estudo - 24 e 25 de abril de 2014, Procuradoria-Geral, Londres
(Reino Unido
Contexto
A visita de estudo ocorreu nos dias 24 e 25 de abril de 2014 em Londres, tendo reunido representantes
dos cinco Estados-Membros participantes no projeto EVVI: Reino Unido, Espanha, Portugal, Polónia e
França.
Os especialistas participantes foram Chrissy Tsertis, Sam Thompson e Kristel Pous (Reino Unido), Adela
Chinchilla e Belén Ordoñez (Espanha), Rosa Saavedra e Frederico Marques (Portugal), Marzena Kruk e
Jacek Toporowski (Polónia), Sandra Desjardin, Aurélia Schaff, Audrey Nexpoux e Marylène Ladril (França).
A visita serviu para apresentar aos participantes as soluções jurídicas vigentes e os aspetos práticos da
avaliação de risco das vítimas no Reino Unido, bem como para efetuar uma síntese do sistema judicial
inglês.
 rimeiro dia do encontro - 24 de abril de 2014
P
As reuniões do primeiro dia decorreram na sede da Procuradoria-Geral.
David Bates (da ACPO – Associação dos Chefes da Polícia) fez uma apresentação da forma como a
polícia interage com as vítimas (meios para a participação de um crime, apoio prestado às vítimas,
avaliações de risco realizadas pela polícia e os elementos fornecidos à Procuradoria-Geral para identificar
as necessidades de vítimas e testemunhas). Foram salientados alguns temas: organização da polícia,
avaliações de necessidades, responsabilidades ao nível do Código das Vítimas, avaliação das provas,
medidas especiais, inquirição policial e avaliação de salvaguardas.
Samantha Thompson (Divisão Internacional da Procuradoria-Geral) fez uma apresentação subordinada às
Unidades de Apoio à Vítima (WCU), uma abordagem inovadora introduzida em 2005, concebida para
assegurar o respeito pelas necessidades das vítimas e das testemunhas. Além disso, as WCU pretendem
garantir que vítimas e testemunhas participam no julgamento e prestam os seus depoimentos com a máxima
qualidade, tendo também o objetivo de reforçar a confiança do público no sistema de justiça penal
britânico. O pessoal que integra estas unidades é constituído por especialistas qualificados da polícia e
da Procuradoria-Geral, conhecidos por Agentes de Assistência à Vítima (WCO), cujas funções são prestar
informações e assistência a vítimas e testemunhas cujos casos transitem para julgamento.
Foi também apresentada a evolução dos compromissos da Procuradoria-Geral em prol das vítimas da
criminalidade, incluindo a revisão do Código de Conduta e as novas Unidades de Contacto com a
Vítima. Os últimos 20 anos assistiram a uma alteração significativa no que se entende por direitos das
vítimas no Sistema de Justiça Penal (CJS). As vítimas são agora devidamente tratadas com muito mais
respeito, dignidade e reconhecimento, uma vez que sem vítima não há julgamento. As suas vozes são
indispensáveis para substanciar a ação legal contra o autor do crime.
Kristel Pous, magistrada de contacto com a França, realizou uma apresentação sobre medidas especiais,
que incluiu a forma de submeter um requerimento de acesso às mesmas. De facto, quando participam num
julgamento e relatam as suas experiências, muitas vítimas passam por situações de stress e receio. A Lei
da Justiça de Menores e das Provas Penais de 1999 (YJCEA) introduziu uma série de disposições (medidas
especiais) para ajudar determinadas vítimas e testemunhas a maximizar a qualidade dos seus depoimentos
e aliviar algum do stress associado ao processo. Essas medidas são aplicáveis exclusivamente a vítimas/
testemunhas vulneráveis ou sujeitas a intimidação (secções 16 e 17 da YJCEA). Antes de autorizar a sua
aplicação, o tribunal deverá estar convencido de que as medidas especiais, isoladamente ou combinadas,
podem maximizar a qualidade dos depoimentos das testemunhas. As medidas previstas poderão incluir
ecrãs, ligações em direto, depoimentos à porta fechada, remoção das perucas e togas dos juízes e
advogados, gravação da inquirição em vídeo (em casos com crianças, é sempre realizada logo que
praticável, no sentido de permitir a recolha da máxima informação possível; em presença de crimes muito
graves, poderá ser extremamente doloroso ter de repetir esta informação vezes sem conta), inquirição
da vítima através de intermediário, auxiliares de comunicação, contrainterrogatório gravado em vídeo
(atualmente em fase-piloto) e outras.
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Alison Saunders, Procuradora-Geral desde novembro de 2013, explicou que as vítimas são uma das três
prioridades que atribui ao CPS. É indispensável que estas sejam acompanhadas durante o processo. Surge
necessariamente um sem-número de questões que em geral exigem uma resposta rápida: o que as vítimas
pretendem fazer? Necessitam de medidas especiais? Pretendem alguma ajuda? As unidades de contacto
com as vítimas desempenham um papel fundamental a este nível: comunicam com elas, são capazes de
lidar com vítimas agressivas, preparam a vítima para o julgamento e dão-lhe indicações sobre a forma de
se dirigir aos interlocutores numa audiência.
O encontro serviu também para apresentar aos participantes o DVD «Going to Court» e para discutir o
que os tribunais disponibilizam. Este DVD constitui um guia passo-a-passo do que é ser uma testemunha:
um guia online interativo, multilingue e animado, concebido especialmente para ajudar as testemunhas da
acusação e da defesa a compreenderem o seu papel no processo em tribunal. Contém uma animação
fácil de seguir, na perspetiva de uma testemunha/vítima. Explica o que esperar ao longo do procedimento
judicial e segue a jornada empreendida pela testemunha/vítima desde o seu depoimento até ao processo
em tribunal penal e após o julgamento. Existem rotas separadas para que as testemunhas da acusação
e da defesa prossigam ao seu próprio ritmo. As testemunhas têm também acesso a uma visita guiada a
um tribunal de magistrados, a um tribunal penal de primeira instância e a um tribunal de menores. No
final, existe uma secção de perguntas frequentes. O DVD foi desenvolvido conjuntamente com uma série
de entidades parceiras de justiça penal, que incluiu a Associação dos Advogados de Defesa, o CPS, a
polícia, as organizações de apoio e serviços à vítima, a Ordem dos Advogados e os tribunais, tendo
todas dado o seu pleno apoio à iniciativa.

 egundo dia do encontro - 25 de abril de 2014
S
No segundo dia, os especialistas dirigiram-se ao Tribunal penal de primeira instância de Southwark, onde
se encontraram com o Meritíssimo Juiz Price, Juiz de Contacto com Vítimas e Testemunhas. Com base na
sua longa experiência em tribunais, o Meritíssimo Juiz fez uma síntese do seu trabalho e da assistência
prestada a vítimas e a testemunhas.
Dawn Penfold, Diretora de Prestação de Serviços das Unidades de Contacto com a Vítima do Tribunal
penal de primeira instância de Southwark, fez uma síntese dos meios disponíveis nos tribunais para vítimas
e testemunhas, tais como salas de espera para vítimas, sala de videoconferência, área de lazer para
crianças e outras. Os participantes tiveram também a oportunidade de assistir a um julgamento.
Foi organizado um encontro com especialistas da Unidade de Apoio à Vítima, em que estes explicaram
mais detalhadamente as suas funções: prestar um serviço com um maior enfoque no destinatário com a
criação de WCU específicas para o efeito, reduzir o número de julgamentos interrompidos ou ineficazes
aumentando a taxa de comparência de testemunhas em tribunal, fazer com que um maior número de
testemunhas maximize a qualidade dos seus depoimentos, ajudar vítimas e testemunhas a atravessar o que
pode constituir um processo de justiça penal intimidante, aumentar o seu nível de satisfação e, por fim,
promover a confiança do público.
Os participantes elogiaram a forma como a visita de estudo foi estruturada. Tratou-se de uma oportunidade
única para trocar experiências profissionais com colegas de Espanha, Portugal, Polónia, Reino Unido e
França, e para observar as boas práticas nos respetivos países.
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9. M
 odelo de questionário

Número do processo:
Natureza do crime:
Data do crime/último crime:
Data da avaliação:

Projet EVVI – Projeto - questionário
(CONFIDENCIAL QUANDO PREENCHIDO)

Avaliação da vítima para medidas especiais
Questionário inicial para a vítima
NOTA:
AS PERGUNTAS DESTA AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES TÊM FINS DE ORIENTAÇÃO E NÃO DEVEM SER LIDAS À VÍTIMA AO
ESTILO DE QUESTIONÁRIO.
ESTE QUESTIONÁRIO DESTINA-SE A IDENTIFICAR POSSÍVEIS RISCOS DE VITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA E REPETIDA, INTIMIDAÇÃO
E RETALIAÇÃO, E TAMBÉM PARA DETERMINAR AS NECESSIDADES DA VÍTIMA EM TERMOS DE APOIO E COMUNICAÇÃO.
A SECÇÃO DE RECOMENDAÇÕES NO FINAL DO DOCUMENTO DEVE SER PREENCHIDA EM TODOS OS CASOS.

A vítima aceita a realização de uma avaliação:

□p Sim 		

p□Não

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DA VÍTIMA
Dados gerais
Apelido: ………………………………………………………………………………………..........…………
Nome próprio: ………………………………………………………………………………………..........…
Sexo: ………………………………………………………………………………………..........……………
Data de nascimento/idade declarada: …………………………...…………………………………………
Contacto:
	Morada: ……………………………………………………………………………………….........
	Endereço de e-mail: …………………………………………………………………………………
	Número de telefone: …………………………....……………………………………………………
	Advogado/pessoa de contacto: ………………………………………………………………………
Estatuto
□
□
□
□

socioprofissional (é possível selecionar mais de uma resposta):
p Empregado(a)
p Desempregado(a)
p Reformado(a)
p Estudante

Observações específicas (clarificar se necessário):…………………………………......……………………
………………………………………………………………………………………..........……………………
Nacionalidade: …………………………………………………………..........……………………………...
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2 - Vulnerabilidade pessoal
p Criança
p Grávida
p Deficiente (clarificar):
	
p Mental
	
p Físico
Foi vítima de um crime nos últimos doze meses?
p Sim (clarificar e verificar se a vítima continua a revelar problemas com essa vitimização)
…………………………………………………………………………........................…… p Sim p Não
Língua materna: …………………………...…………………………...............................................…
Dificuldades de expressão oral:
p Sim (clarificar se necessário) ………………….......…………………….........………………………
p Não
Dificuldades de leitura:
p Sim (clarificar se necessário) ………………….......…………………….........………………………
p Não
Outras dificuldades de comunicação (clarificar): …….......…………………………………………………
Crianças dependentes:
p Sim (número: … idade: …………)
p Não
Recebe (ou os seus descendentes recebem) apoio de um organismo de assistência social ou outro?
p Sim p Não
Em caso afirmativo, qual? ……………………………………………………………………………………
………………..........................................................................................................................
Outras vulnerabilidades (clarificar: p. ex., problemas de saúde, álcool, toxicodependência, etc.)
………………………………………………………………………………………...................……………
...........................................................................................................................................…
3 - RISCOS E RECEIO DE SOFRER DANOS
Tipo ou natureza do crime (é possível mais de uma resposta)
p Tráfico de seres humanos 					
p Violência com base no género
p Violência numa relação de intimidade				
p Violência sexual
p Crime de ódio							p Abuso ou exploração de menores
p Criminalidade organizada					p Terrorismo
Circunstâncias do crime
A vítima possui uma relação pessoal com o suspeito? 		

p Sim

p Não

A vítima receia que o suspeito lhe cause danos adicionais?

p Sim

p Não

O suspeito apresenta um historial de agressão para com a vítima?

p Sim p Não

Certifico que a informação facultada acima está correta.
									Data: ....................…
									Assinatura da vítima:
Identificação do avaliador: ....................…
Necessidades identificadas (a preencher se o resto do documento for preenchido por uma pessoa diferente):
..............................................................................................................................................
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Número do processo:
Natureza do crime:
Data do crime/último crime:
Data da avaliação:

Avaliação da vítima para medidas especiais
Avaliação detalhada
Preencha esta secção:

• Se o crime for um dos acima especificados, ou;

• Se respondeu «sim» a qualquer das perguntas na secção «Circunstâncias do crime», ou

• Se considerar pertinente, tendo em conta as eventuais vulnerabilidades identificadas.
NOTA:
AS PERGUNTAS DESTA AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES TÊM FINS DE ORIENTAÇÃO E NÃO DEVEM SER LIDAS À VÍTIMA AO
ESTILO DE QUESTIONÁRIO.

A vítima aceita a realização de uma avaliação detalhada 		

p Sim 		

Situação atual								
1. O incidente em causa resultou em danos corporais? Em caso afirmativo, clarificar.
2. A vítima está assustada?
3. A vítima tem parentes/amigos/recursos da comunidade
(culturais, religiosos, outros) que a possam apoiar?
4. A vítima sente-se isolada?
5. A vítima sente-se deprimida ou tem pensamentos suicidas?
6. A vítima está em contacto com o suspeito? Em caso afirmativo, clarificar.
7. O suspeito está a tentar intimidar a vítima?
8. A vítima vive com o suspeito?
9. Existe algum conflito sobre questões financeiras? (se aplicável)
10. Existe algum conflito envolvendo crianças? (se aplicável)
11. O suspeito cometeu alguma vez atos de violência contra outros familiares
(crianças, parentes, etc.) ou animais de estimação?
12. A vítima tem ainda acesso aos seus documentos pessoais/dinheiro?
13. A vítima tem liberdade de movimentos e/ou de sair da sua casa?
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p Não
Sim

Não

Historial de criminalidade					

Sim

Não

Sim

Não

14. O suspeito ameaçou alguma vez a vítima ou cometeu
atos de violência contra ela? Em caso afirmativo, clarificar.
15. O suspeito utilizou alguma vez uma arma contra a vítima?
Em caso afirmativo, clarificar.
16. A vítima apresentou alguma vez queixa contra o suspeito?
17. Ocorreu uma série de incidentes com gravidade crescente?
18. Existem outras pessoas potencialmente em risco?
Em caso afirmativo, clarificar
19. A vítima foi ameaçada por qualquer outra pessoa?
Em caso afirmativo, clarificar.
Suspeito							
20. O suspeito é identificável?
21. O suspeito é uma criança (menor de 18 anos)?
22. O suspeito tem acesso a armas? Em caso afirmativo, clarificar.
23. O suspeito foi alguma vez condenado por crimes cometidos
contra a vítima? Em caso afirmativo, clarificar.
24. Existem ordens judiciais pendentes contra o suspeito?
Em caso afirmativo, clarificar.
25. O suspeito foi alguma vez condenado por um crime grave?
Em caso afirmativo, clarificar.
26. O suspeito tem ou teve problemas com drogas e/ou álcool?
Em caso afirmativo, clarificar.
27. O suspeito tem ou teve problemas de saúde mental?
Em caso afirmativo, clarificar.
28. O suspeito ameaçou alguma vez cometer suicídio ou
tentou cometê-lo?

Informações adicionais sobre a vítima/suspeito
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...................……………………………
Opinião da vítima sobre o apoio de que necessita durante o processo penal:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...................……………………………
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Certifico que a informação facultada acima está correta.
								Data ………………………………		
							
								Assinatura da vítima:

Recomendações do avaliador sobre a avaliação das necessidades da vítima
(A PREENCHER EM TODOS OS CASOS)
a) Necessidades de proteção da vítima (necessidades relacionadas com a sua proteção ou com a melhoria da qualidade dos depoimentos)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...................………………
………………………………………………………………………………………………..........……………
b) Necessidades de encaminhamento para serviços de apoio (aconselhamento jurídico, apoio à vítima,
serviços comunitários, etc.)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...................………
………………………………………………………………………………………………………….........…
Identificação do avaliador:
Data:
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10. Análise do modelo de questionário nos Estados-Membros parceiros
Os Estados-Membros parceiros tiveram três meses e meio para analisar o impacto do questionário a nível
nacional.
Como resultado, foi dado a entender que o questionário está muito completo, embora seja muito longo;
preencher a avaliação demora muito tempo, pelo que se poderá considerar a elaboração de uma versão
curta.
França
Para facilitar a transposição, o Ministério da Justiça francês implementou pilotos, por um período de seis
meses, em sete locais, a saber:
• Béthune ;
• Bobigny ;
• Draguignan ;
• Lyon ;
• Nancy ;
• Pau ;
• Saint-Malo.
Estes pilotos não são comparáveis em termos de dimensões e localização geográfica, apresentando
também «taxas de criminalidade» muito diferentes. Os critérios foram selecionados de forma a considerar
a totalidade do território com vista à generalização futura da medida.
A avaliação individual deverá obrigatoriamente abranger, sem exceção, todas as vítimas da criminalidade.
É essencial a presença de alguns filtros: uma deteção preliminar (avaliação inicial) para determinar se a
vítima é particularmente vulnerável e depois uma avaliação detalhada para as vítimas mais «expostas». Esta
última é realizada, em todos os projetos, pelas associações de apoio à vítima.
A avaliação envolve um processo em dois passos, independentemente do local-piloto:
• O primeiro passo de deteção/identificação é realizado pelos serviços de investigação ou pelo
procurador público;
•
Em função destes primeiros elementos, por requisição de um procurador público ou por
encaminhamento dos serviços de investigação, a associação de apoio à vítima terá de contactar
a vítima para a realização da avaliação detalhada e, possivelmente, de um relatório sobre as
suas necessidades em matéria de proteção, a enviar ao procurador.
Polónia
O Ministério da Justiça realizou as suas tarefas no âmbito do projeto EVVI através do seguinte:
• O questionário-piloto foi utilizado pela organização «SOS Família»;
• O questionário foi alterado pelo Conselho para as Vítimas da Criminalidade6 do Ministério da
Justiça durante as suas sessões de 6 de agosto e 3 de setembro. A próxima sessão foi agendada para
finais de outubro.
O Conselho para aas Vítimas da Criminalidade desenvolveu duas versões do questionário:
• Uma para ONG;
• Outra para organismos estatais.
Portugal
Com vista a recolher contribuições opiniões e sugestões de organismos-chave em Portugal sobre o
documento de trabalho elaborado no âmbito do projeto cooperativo europeu EVVI - Avaliação de vítimas,
destinado a avaliar as necessidades das vítimas em matéria de proteção, a APAV solicitou a colaboração
de seis organismos estatais nacionais:
•D
 ireção-Geral da Política da Justiça (DGPJ) A Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) é um
serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa.
• P rocuradoria-Geral da República A Procuradoria-Geral da República é o órgão de cúpula do
Ministério Público.
6 - O Conselho para as Vítimas da Criminalidade é um organismo criado pelo Ministério da Justiça polaco.
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• Polícia de Segurança Pública (PSP) A Polícia de Segurança Pública, designada por PSP, é uma
força de segurança, uniformizada e armada, com natureza de serviço público e dotada de
autonomia administrativa.
• Guarda Nacional Republicana (GNR) A Guarda Nacional Republicana é uma força de
segurança de natureza militar, constituída por militares organizados num corpo especial de
tropas e dotada de autonomia administrativa, com jurisdição em todo o território nacional e no
mar territorial.
• Polícia Judiciária (PJ) A Polícia Judiciária tem por missão, nos termos da sua Lei Orgânica e da
Lei de Organização da Investigação Criminal (LOIC), coadjuvar as autoridades judiciárias na
investigação e desenvolver e promover ações de prevenção, deteção e investigação da sua
competência ou que lhe sejam cometidas pelas autoridades judiciárias competentes.
• Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é uma agência
de segurança pública da tutela do Ministério da Administração Interna, com autonomia
administrativa, que opera como parte da política de segurança interna do país.
Duas das seis organizações responderam à APAV:
• Polícia de Segurança Pública (PSP);
• Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).
A análise da Polícia de Segurança Pública revelou que o questionário está bastante bem estruturado e
organizado, contendo perguntas altamente relevantes para o tema. No entanto, é bastante longo e não se
adequa a utilização rotineira.
A análise do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras revelou que o questionário está bastante completo e bem
organizado. No entanto, o organismo considerou pertinente alterar (ou adicionar) algumas perguntas que
cubram melhor a possibilidade de a vítima ter sido alvo de um crime cometido por um grupo (comum em
caso de tráfico de seres humanos), em vez de um só suspeito. Existem duas possibilidades:
• Inclusão de uma pergunta específica que clarifica a existência de mais suspeitos envolvidos nos crimes
em causa;
• Inclusão de outra pergunta que contemple a possibilidade de vítimas estrangeiras terem sido coagidas
através de ameaças indiretas sobre outros familiares ainda no país de origem, para as quais é muitas
vezes mais difícil proporcionar segurança
Espanha
O questionário de avaliação das vítimas foi estudado pelo grupo de trabalho do Ministério da Justiça
espanhol e foi também enviado para as instâncias nacionais com responsabilidades ao nível da proteção
das vítimas:
• Ministério da Saúde, através da “Delegação Especial do que regula as políticas sobre violência baseada
no género»;
• Ministério do Interior;
• Conselho-Geral do Poder Judicial, através do «Observatório da Violência Doméstica e Baseada no
Género»;
• Procuradoria-Geral do Estado, nomeadamente as áreas com funções importantes ao nível da proteção
das vítimas (crianças vítimas, vítimas de violência baseada no género, etc.).
Após ter recebido os comentários destas instituições, o grupo de trabalho do Ministério da Justiça estudou
e avaliou os resultados. Estas contribuições foram incorporadas na versão de 5 de junho de 2014 do
questionário e poderão resultar num documento de melhor qualidade.
Reino Unido
Existem duas situações em que o questionário pode ser utilizado. A primeira é a fase de avaliação inicial
da vítima pelos agentes da polícia após a denúncia. A segunda é por ocasião da avaliação da vítima
realizada pelas Unidades de Apoio à Vítima (WCU), quando os casos transitam para julgamento.
A utilização de um questionário ou de um documento nele baseado está dependente de uma série de
vertentes de atividade específicas em curso, as quais envolvem a política para as vítimas na Inglaterra e no
País de Gales, sob os auspícios da Estratégia e Plano de Ação para a Justiça Penal. Estas incluem atividades
destinadas a digitalizar o intercâmbio de informação entre a polícia/CPS e os tribunais, alterando a forma
como os serviços são encomendados e financiados.
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As forças policiais na Inglaterra e no País de Gales utilizam já o modelo de avaliação de risco DASH
(violência doméstica, perseguição e violência com base na honra) para violência doméstica e baseada na
honra, a partir do qual foram derivadas muitas das perguntas do questionário. É improvável que as forças
policiais estejam dispostas a abandonar o documento atual para avaliações de violência doméstica, pois
este está bem consolidado e resulta de investigação académica. Uma complicação adicional é a de que
as 43 forças policiais na Inglaterra e no País de Gales são entidades independentes, sendo necessário um
acordo para cada uma para a utilização do documento.
As WCU, entidades que reúnem a polícia e o CPS, realizam avaliações de necessidades das vítimas cujos
casos transitam para julgamento, nas quais é, de facto, utilizado um modelo padronizado. No entanto,
mais uma vez, poderão ser aplicáveis aspetos do questionário, particularmente os relativos à avaliação das
necessidades das vítimas em termos de medidas destinadas a apoiar a prestação dos seus depoimentos.
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11. Lista dos participantes nas atividades do projeto EVVI

Reunião de arranque do Grupo de Trabalho - Paris (França) - 30 de janeiro de 2014
França
• F rançoise Aymes-Belladina, chefe do projeto EVVI, magistrada, diretora do Gabinete de Apoio à Vítima
e da Política para as Associações, Serviço responsável pelo acesso ao direito e aos tribunais e pelo
apoio à vítima, Secretariado-Geral, Ministério da Justiça francês
•S
 andra Desjardin, diretora-adjunta, magistrada, Serviço responsável pelo acesso ao direito e aos
tribunais e pelo apoio à vítima, Secretariado-Geral, Ministério da Justiça francês
•A
 urélia Schaff, magistrada, Direção dos Assuntos Penais e Amnistias, Ministério da Justiça francês
•A
 udrey Nespoux, responsável de cooperação jurídica, Departamento dos Assuntos Europeus e
Internacionais, Secretariado-Geral, Ministério da Justiça francês
•A
 nthony Manwaring, magistrado, diretor-adjunto, chefe do Departamento Internacional da Escola
Nacional da Magistratura
• Sabrina Bellucci, diretora do Instituto do Apoio à Vítima e da Mediação (INAVEM)
Polónia
•M
 arzena Kruk, doutora em psicologia, diretora da Divisão de Direitos Humanos, Departamento de
Cooperação Internacional e Direitos Humanos, Ministério da Justiça polaco
• R adoslaw Sienkiewicz, especialista sénior, Departamento de Cooperação Internacional e Direitos
Humanos, Ministério da Justiça polaco
Portugal
• Rosa Saavedra, assessora técnica da Direção da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)
• Frederico Marques, assessor técnico da Direção da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)
Espanha
• Enrique Valdés-Solis Iglesias, procurador, consultor jurídico do Ministério da Justiça espanhol
Reino Unido
• Chrissy Tsertis, Divisão Internacional da Procuradoria-Geral
•
Samantha Thompson, assessora sénior para políticas, Direção de Operações, sede da
Procuradoria-Geral
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Visita de estudo sobre os métodos de avaliação já implementados no Estado-Membro - Londres
(Reino Unido) - 24/25 de abril de 2014
França
•
Sandra Desjardin, diretora-adjunta, magistrada, Serviço responsável pelo acesso ao direito e aos
tribunais e pelo apoio à vítima, Secretariado-Geral, Ministério da Justiça francês
• Marylène Ladril, responsável do projeto EVVI, Serviço responsável pelo acesso ao direito e aos tribunais
e pelo apoio à vítima, Secretariado-Geral, Ministério da Justiça francês
• Aurélia Schaff, magistrada, Direção dos Assuntos Penais e Amnistias, Ministério da Justiça francês
•
Audrey Nespoux, responsável pela cooperação jurídica, Departamento dos Assuntos Europeus e
Internacionais, Secretariado-Geral, Ministério da Justiça francês
Polónia
• Marzena Kruk, doutora em psicologia, diretora da Divisão de Direitos Humanos, Departamento de
Cooperação Internacional e Direitos Humanos, Ministério da Justiça polaco
• Jacek Toporowski, especialista sénior, Departamento de Cooperação Internacional e Direitos Humanos,
Ministério da Justiça polaco
Portugal
• Rosa Saavedra, assessora técnica da Direção da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)
• Frederico Marques, assessor técnico da Direção da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)
Espanha
• Adela Chinchilla, Secretariado-Geral da Administração da Justiça, Ministério da Justiça espanhol
• Belén Ordoñez Sanchez, Secretariado-Geral da Administração da Justiça, Ministério da Justiça espanhol
Reino Unido
• Chrissy Tsertis, Divisão Internacional da Procuradoria-Geral
• Samantha Thompson, assessora sénior para políticas, Direção de Operações, sede da Procuradoria-Geral
• David Bates, sargento, polícia de West Midlands
• Kristel Pous, magistrada de contacto, Departamento dos Assuntos Europeus e Internacionais, Secretariado-Geral,
Ministério da Justiça francês
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Reunião de feedback do Grupo de Trabalho e elaboração de um modelo de questionário de avaliação
da vítima - Paris (França) - 5 de junho de 2014
França
• Françoise Aymes-Belladina, chefe do projeto EVVI, magistrada, diretora do Gabinete de Apoio à vítima
e da política para as Associações, Serviço responsável pelo acesso ao direito e aos tribunais e pelo
apoio à vítima, Secretariado-Geral, Ministério da Justiça francês
•
Sandra Desjardin, diretora-adjunta, magistrada, Serviço responsável pelo acesso ao direito e aos
tribunais e pelo apoio à vítima, Secretariado-Geral, Ministério da Justiça francês
• Marylène Ladril, responsável do projeto EVVI, Serviço do acesso ao direito e aos tribunais e do à vítima,
Secretariado-Geral, Ministério da Justiça francês
• Aurélia Schaff, magistrada, Direção dos Assuntos Penais e Amnistias, Ministério da Justiça francês
•
Audrey Nespoux, responsável pela cooperação jurídica, Departamento dos Assuntos Europeus e
Internacionais, Secretariado-Geral, Ministério da Justiça francês
• Stéphanie Steiner, capitã, Gabinete do Diretor-Geral da Polícia Francesa, Ministério dos Assuntos Internos
francês
Polónia
• Marzena Kruk, doutora em psicologia, diretora da Divisão de Direitos Humanos, Departamento de
Cooperação Internacional e Direitos Humanos, Ministério da Justiça polaco
•
Radoslaw Sienkiewicz, especialista sénior, Departamento de Cooperação Internacional e Direitos
Humanos, Ministério da Justiça polaco
Portugal
• Rosa Saavedra, assessora técnica da Direção da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)
• Frederico Marques, assessor técnico da Direção da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)
Espanha
• Adela Chinchilla, Secretariado-Geral da Administração da Justiça, Ministério da Justiça espanhol
• Belén Ordoñez Sanchez, Secretariado-Geral da Administração da Justiça, Ministério da Justiça espanhol
Reino Unido
• Samantha Thompson, assessora sénior de políticas, Direção de Operações, sede da Procuradoria-Geral
• David Bates, sargento, polícia de West Midlands
• Kristel Pous, magistrada de contacto, Departamento dos Assuntos Europeus e Internacionais, SecretariadoGeral, Ministério da Justiça francês
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Reunião do Grupo de Trabalho para análise dos resultados do questionário - Paris (França) 18 de novembro de 2014
França
• Françoise Aymes-Belladina, chefe do projeto EVVI, magistrada, diretora do Gabinete de Apoio à vítima e
da Política para as Associações, Serviço responsável pelo acesso ao direito e aos tribunais e pelo apoio
à vítima, Secretariado-Geral, Ministério da Justiça francês
• Marylène Ladril, responsável do projeto EVVI, Serviço responsável pelo acesso ao direito e aos tribunais
e pelo apoio à vítima, Secretariado-Geral, Ministério da Justiça francês
• Linda Maizener, magistrada, Responsável de cooperação jurídica, Departamento dos Assuntos Europeus
e Internacionais, Secretariado-Geral, Ministério da Justiça francês
• Isabelle Sadowski, assessora jurídica, Instituto de Apoio à Vítima e da Mediação (INAVEM) francês
Polónia
• Marzena Kruk, doutora em psicologia, diretora da Divisão de Direitos Humanos, Departamento de
Cooperação Internacional e Direitos Humanos, Ministério da Justiça polaco
•
Radoslaw Sienkiewicz, especialista sénior, Departamento de Cooperação Internacional e Direitos
Humanos, Ministério da Justiça polaco
Portugal
• Rosa Saavedra, assessora técnica da Direção da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)
• Frederico Marques, assessor técnico da Direção da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)
Espanha
• Belén Ordoñez Sanchez, Secretariado-Geral da Administração da Justiça, Ministério da Justiça espanhol
• Teresa Zabala Guadalupe, Secretariado-Geral da Administração da Justiça, Ministério da Justiça espanhol
Reino Unido
• Samantha Thompson, assessora sénior de políticas, Direção de Operações, sede da Procuradoria-Geral
• David Bates, sargento, polícia de West Midlands
• Kristel Pous, magistrada de contacto, Departamento dos Assuntos Europeus e Internacionais, SecretariadoGeral, Ministério da Justiça francês
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Reunião do grupo de trabalho para a elaboração de um manual - Paris (França) 19 de novembro de 2014
França
• Marylène Ladril, responsável do projeto EVVI, Serviço responsável pelo acesso ao direito e aos tribunais
e pelo apoio à vítima, Secretariado-Geral, Ministério da Justiça francês
• Linda Maizener, magistrada, Responsável de cooperação jurídica, Departamento dos Assuntos Europeus
e Internacionais, Secretariado-Geral, Ministério da Justiça francês
• Isabelle Sadowski, assessora jurídica, Instituto do Apoio à Vítima e da Mediação (INAVEM) francês
Polónia
• Marzena Kruk, doutora em psicologia, diretora da Divisão de Direitos Humanos, Departamento de
Cooperação Internacional e Direitos Humanos, Ministério da Justiça polaco
•
Radoslaw Sienkiewicz, especialista sénior, Departamento de Cooperação Internacional e Direitos
Humanos, Ministério da Justiça polaco
Portugal
• Rosa Saavedra, assessora técnica da Direção da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)
• Frederico Marques, assessor técnico da Direção da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)
Espanha
• Belén Ordoñez Sanchez, Secretariado-Geral da Administração da Justiça, Ministério da Justiça espanhol
• Teresa Zabala Guadalupe, Secretariado-Geral da Administração da Justiça, Ministério da Justiça espanhol
Reino Unido
• Samantha Thompson, assessora sénior de políticas, Direção de Operações, sede da Procuradoria-Geral
• David Bates, sargento, polícia de West Midlands
• Kristel Pous, magistrada de contacto, Departamento dos Assuntos Europeus e Internacionais, Secretariado-Geral,
Ministério da Justiça francês
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