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NOTA PRÉVIA
O Projeto PROVICTIMS foi concebido com o propósito de analisar em que medida
o papel dos serviços de ação penal na defesa dos direitos das vítimas se encontra a ser
HIHWLYDPHQWHLPSOHPHQWDGRQRFRQWH[WRGD8QL¥R(XURSHLD 8( 
$'LUHWLYD8(GR3DUODPHQWR(XURSHXHGR&RQVHOKRGHGHRXWXEUR
GHTXHHVWDEHOHFHQRUPDVP¯QLPDVUHODWLYDVDRVGLUHLWRVDRDSRLRH¢SURWH©¥R
GDVY¯WLPDVGDFULPLQDOLGDGHHTXHVXEVWLWXLD'HFLV¥RTXDGUR-$ΖGR&RQVHOKR
DGLDQWH GHVLJQDGD SRU 'LUHWLYD VREUH RV 'LUHLWRV GDV 9¯WLPDV  FRQVWLWXL R SRQWR GH
referência para a criação e implementação do presente Projeto. Os direitos e a proteção
das vítimas carecem de tutela. Ainda que os referidos direitos fossem plenamente
UHFRQKHFLGRVHFRQVDJUDGRVQRSODQROHJDOHFRPQDWXUH]DFRHUFLYDDQ¯YHOQDFLRQDO
tal não seria suficiente para que se alcançasse um acesso efetivo e a eficácia desses
mesmos direitos. Poderá dizer-se que, sem uma aplicação correta da lei, as vítimas
poderão ser titulares de direitos sem existência material. Na prática, isto significa que
os direitos representam direito na teoria, e não direito na prática.
Por toda a Europa, com um maior ou menor grau de influência e dependendo do
tipo de modelo jurídico em causa, os serviços de ação penal assumem, efetivamente, um
papel de relevo no que respeita à eficácia dos direitos das vítimas. Mesmo num plano
de intervenção mínima, existe uma necessidade de envolvimento e cooperação por
parte dos serviços de ação penal a fim de efetivar os direitos
das vítimas. Daí que, de um ponto de vista conceptual, os
serviços de ação penal podem ser considerados os guardiões
dos direitos das vítimas, embora devam conciliar esse dever
com o que se prende com a representação do Estado e
com a proteção dos seus interesses. Este equilíbrio não
resulta de imediato nem é facilmente alcançado, mas
deve ser prosseguido por qualquer procurador público.
Apesar da centralidade indiscutível dos serviços de ação
penal enquanto guardiões dos direitos das vítimas, estes
não são os únicos a assumir esse papel. Desde logo, os
serviços de apoio às vítimas encontram-se plenamente
FRPSURPHWLGRV TXDQWR DR UHFRQKHFLPHQWR H ¢ HILF£FLD
dos direitos das vítimas no decurso das suas atividades
GL£ULDV1RHQWDQWRRUHFRQKHFLPHQWRGDH[LVW¬QFLDGHVWH
objetivo comum e das vantagens que resultam da troca de
sinergias não se encontra consagrado nem é colocado em
prática de modo uniforme em todo o território da UE. Nessa
medida, compreender a forma como os serviços de ação penal atuam, na prática,
HQTXDQWRJXDUGL·HVGRVGLUHLWRVGDVY¯WLPDVHFRPRSURFXUDPDUWLFXODURVHXWUDEDOKR
nomeadamente, com os serviços de apoio às vítimas, representou a principal motivação
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para a criação do presente Projeto, assumindo-se como um dos seus marcos.
2 3URMHWR 3529Ζ&706 UHVXOWD GD FRODERUD©¥R HQWUH R FKHIH GR FRQVµUFLR D
Associação Portuguesa de apoio às vítimas – APAV, e as instituições parceiras de quatro
SD¯VHV HXURSHXV LQFOXLQGR D ΖULVK &RXQFLO IRU &LYLO /LEHUWLHV ΖUODQGD  D Ζ56((%Ζ Ȃ
$VVRFLDFLµQ ΖQVWLWXWR GH 5HLQWHJUDFLµQ 6RFLDO GH (XVNDGL (VSDQKD  D 3URFXUDGRULD
*HUDOGD5HS¼EOLFDȂ3*5D2UJDQL]D©¥RGH$X[¯OLRH$SRLR¢V9¯WLPDV:KLWH&LUFOHGD
&UR£FLD &UR£FLD HXPDLQVWLWXL©¥RGHLQYHVWLJD©¥RR&HQWURGHΖQYHVWLJD©¥RGH'LUHLWR
Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa - CIDPCC)'8/LVERD 3RUWXJDO 
Os seus cinco principais objetivos consagrados são:
•

$SURIXQGDU R FRQKHFLPHQWR UHODWLYR D GLVSRVL©·HV HVSHF¯ILFDV GR DFHUYR

comunitário e da regulamentação das leis nacionais;
•

Efetuar um levantamento dos direitos das vítimas à informação e comunicação,

à proteção, ao acesso aos serviços às vítimas, ao acesso e garantias dos serviços
de justiça restaurativa e aos direitos das vítimas residentes noutros EstadosMembros, tendo-se determinado a forma como os referidos direitos são exercidos
na prática, nomeadamente pelos serviços de ação penal;
•

Promover a capacidade dos serviços de ação penal para abordar os direitos das

vítimas, reforçando o seu papel preponderante em tornar os referidos direitos
DFHVV¯YHLV¢VY¯WLPDVEHPFRPRHPGLVSRQLELOL]DUOKHVUHFRPHQGD©·HVSU£WLFDV
sobre este tema;
•

Reforçar a cooperação entre os serviços de ação penal e os serviços às vítimas,

otimizando os aspetos em que esta cooperação se possa materializar, promovendo
a qualidade dos serviços prestados pelos serviços às vítimas; e
•

Promover a compatibilidade das práticas judiciais e administrativas relativas

aos direitos das vítimas com o acervo comunitário.
Por forma a alcançar os referidos objetivos principais, foram realizadas reuniões
HQWUH RV SDUFHLURV ZRUNVKRSV H YLVLWDV W«FQLFDV XP WUDEDOKR TXH WHYH VHPSUH SRU
base a investigação sobre o papel jurídico e prático dos serviços de ação penal no que
respeita aos direitos das vítimas à informação e comunicação, a avaliação e proteção das
QHFHVVLGDGHVLQGLYLGXDLVRDFHVVRDRVVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDV LQFOXLQGRDPDW«ULD
GDFRRSHUD©¥RHQWUHRVVHUYL©RVGHD©¥RSHQDOHRVVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDV R
acesso e garantias dos serviços de justiça restaurativa e os direitos das vítimas residentes
QRXWUR(VWDGR0HPEUR8PDRXWUDFRPSRQHQWHGHVWHWUDEDOKRFRQVLVWLXQDLQYHVWLJD©¥R
GRFXPHQWDO GH PRGR D UHDOL]DU XP OHYDQWDPHQWR GH XP SRQWR GH YLVWD MXU¯GLFR H
DGPLQLVWUDWLYR GRVVHUYL©RVGHD©¥RSHQDOQDSU£WLFDWHQGRVHDYDOLDGRDFRPSDWLELOLGDGH
dos quadros jurídicos e as práticas nacionais com as disposições previstas na Diretiva
VREUHRV'LUHLWRVGDV9¯WLPDV(VWDFRPSRQHQWHGRWUDEDOKRHQFRQWUDYDVHHPOLQKDFRP
a apresentação de um questionário, principalmente aos serviços de ação penal e aos
VHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDVGHPRGRDUHFROKHULQIRUPD©·HVULJRURVDVHSUHFLVDVGH
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enquadramento no que respeita à transposição dos direitos previstos na Diretiva sobre
RV'LUHLWRVGDV9¯WLPDV(PERUDWHQKDVLGRSUHSDUDGRSRULQYHVWLJDGRUHVGR&Ζ'3&&
)'8/LVERD R UHODWµULR TXH DJRUD VH DSUHVHQWD « R SURGXWR GR WUDEDOKR GHGLFDGR H
comprometido de todos os parceiros, a quem queremos agradecer publicamente, em
especial à APAV, que sempre se demonstrou disponível para aprofundar as dinâmicas de
WUDEDOKRHPUHGH$FUHVFHTXHXPDSDUWHVLJQLILFDWLYDGRVHXFRQWH¼GRVµIRLSRVV¯YHO
devido à generosidade de todos os procuradores públicos e colaboradores dos serviços
de apoio às vítimas, e não só, que dedicaram o seu tempo a responder ao questionário
GHDYDOLD©¥R3UHVWDVHDTXLXPUHFRQKHFLPHQWRS¼EOLFRDRVHXFRQKHFLPHQWRW«FQLFR
e disponibilidade indispensáveis.
$TXL FKHJDGRV XPD ¼OWLPD SDODYUD TXDQWR ¢ UHDOL]D©¥R GD SDUWH ILQDO GHVWH
WUDEDOKRRSUHVHQWHUHODWµULR8PDSDUWHIRLHVFULWDHPFRQILQDPHQWRHRXWUDDYLYHU
numa nova realidade mundial em que a proximidade pessoal se tornou um risco por
IRU©DGD&RYLG)RLGHVDILDQWHHH[LJHQWHWUDEDOKDUGHVWDIRUPDHQTXDQWRHTXLSD
GHLQYHVWLJD©¥RKDELWXDGDDORQJDVKRUDVGHWUDEDOKRFRQMXQWRHDGLDVDWDUHIDGRVGH
leitura em bibliotecas. Na verdade, isso não foi possível. Mas destacou-se um resultado
LQGLVFXW¯YHOVRPRVFDSD]HVGHQRVDGDSWDUDQRYDVUHDOLGDGHVSRUPXLWRHVWUDQKDVH
complicadas que sejam, e isso também poderá servir de mote para a implementação
da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas – a eficácia dos direitos das vítimas pode e
GHYHSUHYDOHFHUDLQGDTXHVHWHQKDGHSHQVDUHPIRUPDVLQRYDGRUDVGHRFRQVHJXLU
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ENQUADRAMENTO DO RELATÓRIO:
OBJETIVOS E METODOLOGIA
Tal como referido anteriormente, o Projeto PROVICTIMS centra-se nos serviços
de ação penal e na avaliação do seu cumprimento da Diretiva sobre os Direitos das
Vítimas, quer de um ponto de vista jurídico como de um ponto de vista prático. Para
RHIHLWRSDUDDO«PGHUHXQL·HVHQWUHSDUFHLURVZRUNVKRSVYLVLWDVW«FQLFDVHWUDEDOKR
de investigação documental, uma grande parte da investigação consistiu na análise
de um questionário, que incluiu um conjunto de questões formuladas no sentido de
caracterizar de forma sistemática o conteúdo jurídico da intervenção dos serviços de
ação penal a nível nacional, enquanto guardiões dos direitos das vítimas. Ao mesmo
tempo, o questionário descreve, de um ponto de vista prático, a forma como a ação
penal garante a efetivação dos direitos das vítimas e, sendo esse o caso, a forma como
se articula a atividade profissional e a intervenção concreta com os serviços de apoio
às vítimas.
)LQDOPHQWHRSUHVHQWHUHODWµULRUHIOHWHRVUHVXOWDGRVGHXPWUDEDOKRFRQMXQWR
que tem como principais objetivos:
•

5HIRU©DURFRQKHFLPHQWRUHODWLYR¢VGLVSRVL©·HVHVSHF¯ILFDVGRDFHUYRFRPXQLW£ULR

e da legislação nacional que regulam os direitos das vítimas à informação e
comunicação, a avaliação e proteção das necessidades individuais, o acesso e
garantias dos serviços de justiça restaurativa e os direitos das vítimas residentes
noutros Estados-Membros e sobre se e como os referidos direitos são exercidos
na prática, nomeadamente pelos serviços de ação penal;
•

Identificar vulnerabilidades relativas ao papel dos serviços de ação penal na

promoção dos direitos acima referidos;
•

ΖGHQWLILFDUDVPHOKRUHVSU£WLFDVRXSU£WLFDVLQRYDGRUDV

•

Reforçar a capacidade dos serviços de ação penal abordarem as questões

relativas aos direitos acima referidos;
•

0HOKRUDUDFRRSHUD©¥RHQWUHRVVHUYL©RVGHD©¥RSHQDOHRVVHUYL©RVGHDSRLR

às vítimas;
•

Promover a compatibilidade das práticas judiciais e administrativas relativas

aos direitos das vítimas com o acervo comunitário relevante.
•

Apresentar recomendações práticas quanto à cooperação entre os serviços de

ação penal e os serviços de apoio às vítimas e à forma como os serviços de ação
penal poderão disponibilizar os direitos acima referidos às vítimas de um modo
mais eficaz.
A metodologia aplicada ao presente relatório para alcançar os objetivos mencionados
UHIOHWHRWLSRGHWUDEDOKRGHVHQYROYLGRGXUDQWHDH[HFX©¥RGR3URMHWR«DSUHVHQWDGD
DEDL[RGHIRUPDGHWDOKDGD
a) (PSULPHLUROXJDUHQWUHIHYHUHLURHGH]HPEURGHUHDOL]DUDPVHUHXQL·HV
entre parceiros para que todos os parceiros estivessem a par do tipo de colaboração
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que a equipa de investigação pretendia dos mesmos, nomeadamente contactos
locais com procuradores públicos e agências de apoio às vítimas, de modo a
garantir uma participação ativa na pesquisa. Em segundo lugar, a participação em
ZRUNVKRSVUHDOL]DGRVHP%LOEDR MXQKRGH H'XEOLQ GH]HPEURGH 
organizados por parceiros locais, envolvendo académicos e profissionais da área
FRPR SULQFLSDLV RUDGRUHV SURFXUDGRUHV S¼EOLFRV DGYRJDGRV GHIHQVRUHV GRV
GLUHLWRVGDVY¯WLPDV SDUDPHOKRUFRPSUHHQGHUDVHVSHFLILFLGDGHVQDFLRQDLVWDQWR
numa perspetiva prática como teórica. Em terceiro lugar, visitas técnicas, uma vez
PDLVHP%LOEDR MXQKRGH H'XEOLQ GH]HPEURGH DWUDY«VGDVTXDLV
foi possível entrar em contacto com a realidade prática do exercício daqueles
direitos nos tribunais e, mais concretamente, nos serviços de ação penal, de
DSRLR¢VY¯WLPDVHGHMXVWL©DUHVWDXUDWLYD(PVXPDHVWHIRLRWUDEDOKRQRWHUUHQR
realizado pela equipa de investigação com o objetivo final de entrar em contacto
com a realidade nacional dos países parceiros;
b) (QWUHWDQWRM£WLQKDVLGROHYDGDDFDERDLQYHVWLJD©¥RGRFXPHQWDO(UDDDOWXUD
GH GDU LQ¯FLR ¢ FRPSRQHQWH WHµULFD GD LQYHVWLJD©¥R UHFROKHQGR GRFXPHQWRV
materiais disponíveis, incluindo investigações passadas, e referências bibliográficas,
a fim de elaborar o questionário;
c) 2TXHVWLRQ£ULRIRLHODERUDGRSRVWHULRUPHQWHHQWUHPDU©RHMXQKRGH(P
WHUPRVJHUDLVLQFOXLXTXHVW·HVGHUHVSRVWDDEHUWDGHVFULWLYDHTXHVW·HVGHHVFROKD
P¼OWLSOD IHFKDGDV GLVWULEX¯GDV SRU VHLV SDUWHV LQFOXLQGR   R HQTXDGUDPHQWR
MXU¯GLFRJHUDOSDUDXPDPHOKRUFRPSUHHQV¥RGRVUHJLPHVMXU¯GLFRVLQWHUQRVGRV
LQTXLULGRVVHJXLGRGDDQ£OLVHDRVFLQFRGLUHLWRVWDOFRPRVHVHJXH GLUHLWR¢
LQIRUPD©¥R   GLUHLWRV DTXDQGR GD DSUHVHQWD©¥R GH XPD GHQ¼QFLD   GLUHLWR
DRVVHUYL©RVGHDSRLR GLUHLWRDJDUDQWLDVQRFRQWH[WRGRVVHUYL©RVGHMXVWL©D
UHVWDXUDWLYD H   GLUHLWR ¢ SURWH©¥R H DYDOLD©¥R LQGLYLGXDO 2 TXHVWLRQ£ULR IRL
concebido com o objetivo de:
•

Complementar, clarificar e interpretar os termos exatos da transposição

da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas para as legislações nacionais;
•

Fazer um levantamento das práticas mais comuns relativas à efetivação

dos direitos das vítimas, identificar modelos atuais e emergentes e analisá-los
de um ponto de vista dogmático à luz da literatura científica e dos relatórios
de avaliação da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas da UE; e
•

Investigar novos modelos de prática para lá do contexto da Diretiva sobre

os Direitos das Vítimas e do seu âmbito de proteção relativamente à eficácia
dos direitos das vítimas;
d) $V TXHVW·HV GR TXHVWLRQ£ULR IRUDP DSUHVHQWDGDV D  SD¯VHV GD 8( HQWUH
DJRVWRHVHWHPEURGHHQYROYHQGRTXHUSD¯VHVSDUFHLURVFRPRSD¯VHVQ¥R
parceiros, com vista a obter um retrato fiel da forma como os direitos das vítimas
são abordados em toda a UE;
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e) Assim que os resultados foram recebidos, a equipa de investigação concentrouse na elaboração do presente relatório. Esta tarefa foi levada a cabo entre outubro
GHHLQ¯FLRVGHVHWHPEURGH'HEUX©DQGRQRVVREUHDVXDHVWUXWXUD
DSUHVHQWDXPDDQ£OLVHVREUHD'LUHWLYDVREUHRV'LUHLWRVGDV9¯WLPDV Parte I 
FRPDVXDUD]¥RGHVHUKLVWµULFDHYLWLPROµJLFDVHJXLGDGHREVHUYD©·HVTXDQWRDR
estado da técnica relativamente aos direitos das vítimas selecionados no âmbito do
Projeto PROVICTIMS, sobre os quais o questionário foi elaborado. Adicionalmente, foi
realizada uma avaliação sobre o seu âmbito, bem como um breve enquadramento
da recente avaliação sobre as Diretivas levado a cabo por iniciativa da UE. De
seguida, o relatório concentra-se na análise da literatura fundamental relativa
DRV GLUHLWRV DFLPD UHIHULGRV Parte II  DSUHVHQWDQGR FRQVLGHUD©·HV VREUH DV
WHQG¬QFLDVDWXDLVTXHQRVSHUPLWHPPHOKRULQWHUSUHWDUHDQDOLVDUFULWLFDPHQWHRV
resultados do questionário no que respeita ao papel dos serviços de ação penal
na promoção dos direitos das vítimas. Posteriormente, o relatório centra-se no
VHXWHPDSULQFLSDODDYDOLD©¥RGRVUHVXOWDGRVGRTXHVWLRQ£ULR Parte III HSDUD
além de um enquadramento geral sobres os países parceiros que participam no
presente relatório, fazendo um levantamento do papel jurídico dos seus serviços
de ação penal na efetivação das disposições das Diretivas e tornando os seus
direitos acessíveis às vítimas, apresenta informações de caráter geral quanto às
ILQDOLGDGHVGRTXHVWLRQ£ULRGHVFUHYHQGRGHVHJXLGDGHIRUPDEDVWDQWHGHWDOKDGD
as tendências das respostas a todas as questões do questionário, ao que se
segue uma discussão sobre as principais conclusões dos resultados anteriores e
um levantamento das boas práticas identificadas. Por último, são apresentadas
UHFRPHQGD©·HVGHDSOLFD©¥RSU£WLFDHGHLQYHVWLJD©¥R Parte IV 
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Parte I

ANÁLISE À DIRETIVA
SOBRE OS DIREITOS
DAS VÍTIMAS

1

A POLÍTICA EUROPEIA
QUANTO AOS DIREITOS DAS VÍTIMAS
Nas últimas décadas, a UE tem-se dedicado ao reposicionamento do papel das

vítimas no processo penal e à efetivação dos seus direitos. Isto constitui uma mudança
VLJQLILFDWLYD GR WHPSR HP TXH D SUµSULD 8( PDQWLQKD D RSLQL¥R GH TXH Q¥R WLQKD
competência para interferir nas matérias de justiça penal dos seus Estados-Membros
*URHQKXLMVHQ 3HPEHUWRQS£J 
Esta nova preocupação demonstrada pelos decisores políticos da UE, ao que tudo
indica, na sequência das iniciativas das NUHGR&RQVHOKRGD(XURSD, representa uma
inovação que exigia dos Estados-Membros um reajustamento do tratamento conferido às
vítimas da criminalidade nos sistemas de justiça penal. A Vítima é agora considerada um
QRYRLQWHUYHQLHQWHQRVLVWHPDMXGLFLDOGDPDLRULDGRVSD¯VHV %DKUDQG0HOXPS£J
 FRPIDFXOGDGHVGHDFHVVRUHFHQWHPHQWHLQWURGX]LGDVHQDOJXQVFDVRVLPSOLFDQGRD
adaptação do procedimento penal. Mas esta constitui-se como uma tendência moderna
da UE. O estado da técnica nem sempre se apresentou desse modo.
(P WHUPRV KLVWµULFRV D SDODYUD LQJOHVD victim [vítima] surgiu tardiamente, na
VHJXQGD PHWDGH GR V«FXOR ;9 :HPPHUV  S£J   0DV D KLVWµULD DQWHULRU H
subsequente de victima é longa. Nos idiomas ocidentais, encontram-se inicialmente ideias
em torno do sacrifício animal, o que conduz a consequências simbólicas dramáticas para
a pessoa que é objeto dessa conotação, quer pelo facto de que, uma vez cometido o
crime, essa pessoa estar morta, independentemente da natureza do crime em questão,
tal como o cordeiro ou a cabra sacrificada, como por força da conotação religiosa e da
presença de um alegado sacrifício religioso de maior importância, tal como aquela que
VHHQFRQWUDQDSDODYUDKRORFDXVWR VDFULI¯FLRDWUDY«VGHIRJR RTXHOHYRXDTXHRV
judeus sobreviventes da Segunda Guerra Mundial se recusassem a serem apelidados de

Ȋ0XLWDVYH]HVUHIHULGDFRPRDȊ0DJQD&DUWDȋGRVGLUHLWRVGDVY¯WLPDVȋ *URHQKXLMVHQS£J «D'HFODUD©¥RGDV
1D©·HV8QLGDVGHGRV3ULQF¯SLRV%£VLFRVGH-XVWL©DUHODWLYRV¢V9¯WLPDVGD&ULPLQDOLGDGHHGH$EXVRGH3RGHU
$5HFRPHQGD©¥R  GR&RQVHOKRGD(XURSDVREUHD3RVL©¥RGD9¯WLPDQR4XDGURGR'LUHLWRH3URFHVVR3HQDO
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VREUHYLYHQWHVGRKRORFDXVWR 9DQ'LMNS£J . Todavia, as origens etimológicas
GDSDODYUDȆY¯WLPDȇSRGHPDLQGDVHUH[SOLFDGDVDWUDY«VGHXPDDERUGDJHPKLVWµULFD
SRVWHULRUFRPXPDOLQKDGHUDFLRF¯QLRGLIHUHQWHTXHDVVRFLDDVY¯WLPDVDRVRIULPHQWR
de Cristo na cruz, uma forma de sofrimento que perdura no tempo, tal como a que Ele
FRQKHFHXHDTXHDVY¯WLPDVSRGHPWDPE«PVREUHYLYHU 9DQ'LMNS£JV 
'HXPDSHUVSHWLYDSHQDODKLVWµULDGHPRQVWUDTXHDVY¯WLPDVDVVXPLDPXPD
SRVL©¥R PDUJLQDO QRV SURFHVVRV SHQDLV (PERUD DV PHVPDV ȊQHP VHPSUH WHQKDP
DVVXPLGR XPD SRVL©¥R PDUJLQDO QD SURVVHFX©¥R GD MXVWL©Dȋ GDGR TXH ȊD SHUGD >GR
seu] lugar no sistema de justiça penal apenas [ocorreu] durante o segundo período
GD ΖGDGH 0«GLDȋ *DYULHOLGHV  S£J   1R HQWDQWR R SDSHO GDV Y¯WLPDV QRV
processos penais encontrava-se tradicionalmente limitado à denúncia do crime e à
SUHVWD©¥RGHGHSRLPHQWRVQDTXDOLGDGHGHWHVWHPXQKDV$VY¯WLPDVHUDPHPFHUWD
PHGLGDFRQVLGHUDGDVILJXUDVHVWUDQKDVDRSURFHVVRSRUQ¥RHVWDUHPHQYROYLGDVQD
EDWDOKDMXU¯GLFDWUDYDGDHQWUHR(VWDGRHRU«XWHQGRHVVDVLGRXPDRS©¥RGHOLEHUDGD
SRUSDUWHGRSRGHULQVWLWXFLRQDO *URHQKXLMVHQS£J &RQVLGHUDQGRHVWHSDSHO
LQVWUXPHQWDOGDVY¯WLPDV*RGIUH\UHIHUHTXHȊDSHVDUGDSHUVSHWLYDDSUHVHQWDGDHP
estudos de criminologia modernos, as vítimas têm sido centrais e indispensáveis para
RVSURFHVVRVGD-XVWL©Dȋ *RGIUH\S£J XPDYH]TXHRVSURFHGLPHQWRVSHQDLV
sempre dependeram da colaboração das vítimas, não obstante o caráter neutro da sua
posição processual, sendo essa dependência apontada como um dos fatores que, mais
tarde, levou os Estados a reposicionar as vítimas nos sistemas penais, por receio de
ativismo por parte das mesmas, dado que vítimas insatisfeitas podem gerar movimentos
DWLYLVWDVWXPXOWXRVRV &KULVWLHS£J5RFNS£J 
De uma perspetiva dogmática, a posição enfraquecida das vítimas baseava-se
na ideia de crime enquanto ato contra o Estado. E isso pode ser explicado através de
GLIHUHQWHVDUJXPHQWRV3RUXPODGRȊRȆGHVDSDUHFLPHQWRȇGDY¯WLPDGRFULPHGRSURFHVVR
de acusação durante um curto período nos finais do século XIX poderá resultar do
FUHVFLPHQWRGDIXQ©¥RUHJXODWµULDGR(VWDGRORFDOHQDFLRQDOȋ *RGIUH\S£J 
Por outro lado, os crimes começaram a ser considerados ataques ao próprio príncipe
5REDOR  S£J   $FUHVFH DLQGD TXH ȊXP FULPH FRVWXPDYD VHU GHILQLGR
como uma violação da ordem pública. Constituía um ato contra a sociedade, contra a
coletividade dos cidadãos, colocando em causa os padrões definidos pelas instituições
GHPRFU£WLFDVGDFRPXQLGDGHȋ *URHQKXLMVHQS£J $YHUGDGH«TXHȊ(QTXDQWR
um crime for considerado um atentado à ordem pública, é muito natural que o Estado
- que representa a comunidade como um todo - enquanto parte ofendida, se constitua
FRPRR¼QLFRLQWHUHVVDGRQDUHSDUD©¥RGRDWRFRPHWLGRȋ *URHQKXLMVHQS£J 
A desconsideração política das vítimas no seio da justiça penal, principalmente
focada no comportamento ilícito do autor do crime e na necessidade de punição, conduziu
$OLQKDH[SRVLWLYDIRFDVHQRVLJQLILFDGRRFLGHQWDOGDSDODYUDY¯WLPDPDVDKLVWµULDHWLPROµJLFDRULHQWDOGDPHVPDSDODYUD
SDUHFHOHYDUDFRQFOXV·HVGLIHUHQWHVSRLVDGLPHQV¥RVDFULILFLDOHVW£DXVHQWH 9DQ'LMNS£J (PUHOD©¥R¢GLVFXVV¥R
HPWRUQRGDSDODYUD£UDEHSDUDY¯WLPD9DQ'LMN  S£J
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RVFULPLQRORJLVWDVDXPDRXWUDOLQKDGHDERUGDJHPSRUYROWDGDVHJXQGDPHWDGHGR
V«FXORSDVVDGRTXDQGRRHVSD©RGDVY¯WLPDVIRLUHFRQKHFLGR 5REDORS£J 
De facto, na sequência da Segunda Guerra Mundial, com o início de uma abordagem
EDVHDGDQRVGLUHLWRVKXPDQRVRVUHIRUPDGRUHVHDFDG«PLFRVFRPH©DUDPDFHQWUDUVH
QDVY¯WLPDV *RGIUH\S£J:HPPHUVS£J ID]HQGRXPOHYDQWDPHQWR
das necessidades que não estavam a ser atendidas pelo sistema penal tradicional e, ao
mesmo tempo, procurando encontrar novas formas de atender às mesmas. Por estas

?

razões, a legitimidade dos sistemas penais, tradicionalmente fundada
numa ideia de crime moldada pelo Estado, teve a necessidade de se
reinventar, passando de uma ideia de direito penal como proteção de
interesses públicos para uma ideia de direito penal como a proteção dos

GLUHLWRVGDVSHVVRDVFRPUHVSHLWRSHODGLJQLGDGHGDSHVVRDKXPDQD

Como tal, tanto os direitos e as necessidades da vítimas como os do autor do
FULPHSUHFLVDPGHVHUDWHQGLGRV 'HDULQJ 'DGRTXHIRUDPWDOFRPR
RV¥RDJRUDRVSULQFLSDLVLQWHUYHQLHQWHVGHXPDKLVWµULDTXHQ¥RSRGH
H[LVWLUVHPHOHV3RVVLYHOPHQWHDY¯WLPDGHVHPSHQKDRSDSHOSULQFLSDO
uma vez que, na ausência das suas denúncias, o sistema de justiça penal
SRGHULDSHUGHUWRGDDVXDDWLYLGDGH 6KDSODQGS£JHVV 
As condições estavam reunidas para o surgimento da vitimologia. Contudo, esse
processo não foi imediato. Inicialmente, os académicos apresentaram estudos que se
centravam principalmente nas vítimas, mas sob uma perspetiva criminológica. Esse
IRLRFDVRSRUH[HPSORGH+DQV9RQ+HQWLQJ :HPPHUVS£J 0DLVWDUGH
%HQMDPLQ 0HQGHOVRKQ VXUJLX HQTXDQWR ILJXUDFKDYH ODQ©DQGR DV EDVHV SDUD XPD
nova ciência a que deu o nome de vitimologiaH[LJLQGRFRQKHFHUDUD]¥RSHODTXDOD
VRFLHGDGHLJQRURXDVY¯WLPDVSRUWDQWRWHPSR :HPPHUVS£J )RLHVVHR
início de uma abordagem académica à vitimologia, através de um conceito abrangente
envolvendo outras vítimas para além das vítimas da criminalidade, tal como as vítimas
GHGHVDVWUHVQDWXUDLVHGHGRHQ©DSRUH[HPSORTXHFRQKHFHXXPORQJRSURFHVVRGH
aperfeiçoamento. Para alguns, o surgimento da vitimologia resulta do fracasso do estado
VRFLDOVHQGRFRQVLGHUDGDXPDȊQRYDGLVFLSOLQDGHGLFDGD¢DQ£OLVHHHPPXLWRVFDVRV
¢PHOKRULDGRHVWDWXWRGDY¯WLPDȋ 5RFNS 1RHQWDQWRȊ6HULDGLI¯FLOFRQFOXLU
TXHDYLWLPRORJLDUHSUHVHQWDXPWRGRFRHUHQWHȋ 5RFNS£J HLPSRUWDQRWDU
que, enquanto ciência, visa compreender a extensão dos danos físicos, psicológicos e
emocionais causados às vítimas da criminalidade, bem como a forma como as mesmas
são tratadas pelo sistema penal, explicando de que modo a perspetiva das vítimas é
WRPDGDHPFRQVLGHUD©¥RSHODVIRU©DVSROLFLDLVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRVHMX¯]HV 5REDOR
S£J 3RU¼OWLPRȊ$VWHRULDVEDVHDGDVQDVPHVPDV>Y¯WLPDV@IRUDPDJUXSDGDV
HUHFHEHUDPDVXDSUµSULDGHQRPLQD©¥RYLWLPRORJLDȋ 5RFNS£J 
1DSU£WLFDD UH ȊLQWURGX©¥RGRVGLUHLWRVGDVY¯WLPDVQRSURFHVVRGHMXVWL©DSHQDO
Q¥RIRLHPUHJUDDFRPSDQKDGRGHXPDIXQGDPHQWD©¥RVLVWHP£WLFDȋ 3HPEHUWRQ
S£J 3RGHU£FRQVLGHUDUVHTXHHVWDUHLQWURGX©¥RIRLRFXOPLQDUGHXPDVXFHVV¥R
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GHDFRQWHFLPHQWRVFRQFDWHQDGD 5RFNS£J WHQGRRFRUULGRVREUHWXGRQD
segunda metade do século passado. A esse respeito, deverá fazer-se uma menção
HVSHFLDODRPRYLPHQWRGRVGLUHLWRVFLYLVTXHWHYHXPLPSDFWRFUXFLDOQRUHFRQKHFLPHQWR
dos direitos das vítimas, assim como à ‘segunda geração’ do movimento feminista, que
exigiu a mudança, em particular no que respeita aos crimes de violência doméstica,
violência física e violação e, por último, aos defensores da justiça restaurativa, que se
concentraram nos benefícios dos processos das práticas restaurativas para vítimas
GDFULPLQDOLGDGH 5RFNS£J5REDORS£JV $LGHLDGHTXHGHYH
VHUGDGD¢VY¯WLPDVDRSRUWXQLGDGHGHUHFXSHUDUHPRSRGHUTXHOKHVIRLUHWLUDGRSHOR
autor do crime sempre que um crime seja cometido, através de processos restaurativos
concebidos para permitir a sua capacitação 5HLVS «XPDLGHLDGLVWLQWD$
ascensão desta denominada nova teoria da justiça, a Justiça Restaurativa, teve início na
G«FDGDGHTXDQGRRVSULPHLURVSURFHVVRVIRUPDLVGHPHGLD©¥RY¯WLPDDXWRUGRFULPH
levados a cabo no contexto de um procedimento penal em curso foram registados no
&DQDG£ .HOO\<DQW]\S£J HSRVWHULRUPHQWHUHSOLFDGRVQRPHDGDPHQWH
QRV(VWDGRV8QLGRV 9DQ1HVV 6WURQJS£J (VWHPRYLPHQWRJDQKRXIRU©D
e conquistou terreno em todo o mundo. Incluindo na Europa.
De um ponto de vista científico, particularmente no que respeita ao contexto
HXURSHX R PRPHQWR GHFLVLYR RFRUUHX TXDQGR &KULVWLH   H[HUFHX SUHVV¥R QR
sentido de evoluir da perspetiva estrita do papel da vítima previamente estabelecida nos
procedimentos penais para uma perspetiva mais abrangente. Ao mesmo tempo, colocou
DVVXDVVXVSHLWDVGHTXHDFULPLQRORJLDWHULDȊHPFHUWDPHGLGD  FRQWULEX¯GRSDUD
SURFHVVRVHPTXHRVFRQIOLWRV>WLQKDP@VLGRUHWLUDGRV¢VSDUWHVGLUHWDPHQWHHQYROYLGDVȋ
S£J $VVXDVFRQFOXV·HVVHJXQGRDVTXDLVRVFULPHVWLQKDPVLGRȊUHWLUDGRV
GLVVROYLGRVRXWRUQDGRVLQYLV¯YHLVȋ S£J DRVVHXVYHUGDGHLURVWLWXODUHVWHYH
um impacto profundo na mudança de paradigma das políticas relativas às vítimas,
FRPH©DQGRSHORQRUWHGD(XURSD'HIDFWRRUHFRQKHFLPHQWRGHXPFRQIOLWRVXEMDFHQWH
DRFULPHFRPHWLGRHRUHFRQKHFLPHQWRGDVXDWLWXODULGDGH¢Y¯WLPDDRDXWRUGRFULPH
e à comunidade, permitiu, do ponto de vista da vítima, reconquistar o caso ao Estado.
E esse foi um momento decisivo no contexto Europeu. Foi também daí em diante que
D-XVWL©D5HVWDXUDWLYDJDQKRXHVSD©RQRVJUXSRVGHSUHVV¥RSRO¯WLFDDFDG«PLFRVHQD
OHJLVOD©¥RIRUPDO1HVVDPHGLGDDLGHLDGHMXVWL©DUHSUHVHQWDGDSHODVHQKRUDYHQGDGD
de espada na mão deverá ser substituída por uma nova ideia, em que as pessoas
envolvidas num conflito criado por um crime podiam efetivamente ver-se uma à outra
HFULDUDSDUWLUGD¯XPDEDVHVµOLGDSDUDDUHVROX©¥RGRFRQIOLWR &KULVWLHS£JV
HVHJV (VVHIRLXPGRVPXLWRVOHJDGRVGH&KULVWLH
Certamente que não se esquece a iniciativa das NU em tomar uma posição quanto
aos direitos das vítimas, influenciada pelos pioneiros da vitimologia e da defesa das
Y¯WLPDV *URHQKXLMVHQS£J 'HIDFWRWDPE«PIRLH[HUFLGDLQIOX¬QFLDQHVVH
VHQWLGR0DVHVVDOLQKDGHD©¥RWHYHOXJDUVREUHWXGRQDG«FDGDGHRXVHMDDSµV
RFRQWULEXWRHVVHQFLDOGH&KULVWLHTXHWHYHLQ¯FLRQDG«FDGDGH
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Progressivamente, este novo paradigma permitiu às vítimas começarem a recuperar
DWLWXODULGDGHGHXPFRQIOLWRTXHOKHVSHUWHQFLDGHVGHK£PXLWRWHPSR 5REDORS£J
 HȊK£DJRUDXPDPSORFRQVHQVRTXDQWRDRQ¼FOHRHVVHQFLDOGRVGLUHLWRVGDVY¯WLPDV
QRVLVWHPDGHMXVWL©DSHQDOȋ *URHQKXLMVHQS£J 1¥RVHSRGHPPHQRVSUH]DUDV
considerações orçamentais que podem prejudicar a efetivação dos direitos das vítimas
*URHQKXLMVHQ 3HPEHUWRQS£J QHPRVUHFHLRVUHODWLYRV¢VSHUWXUED©·HVQR
equilíbrio de poderes no diálogo entre os direitos da acusação e os direitos da defesa
DTXDQGRGRUHFRQKHFLPHQWRGRVGLUHLWRVGHSDUWLFLSD©¥RSURFHVVXDOGDVY¯WLPDV $J¬QFLD
GRV'LUHLWRV)XQGDPHQWDLVGD8QL¥R(XURSHLDS£J QHPRIDFWRGHTXH«PDLV
fácil implementar direitos das vítimas não controversos ou os que se encontrem em
FRQIRUPLGDGHFRPDVDJ¬QFLDVGHMXVWL©DSHQDO *URHQKXLMVHQ 3HPEHUWRQS£J
H HRIDFWRGHTXHSRO¯WLFRVSURILVVLRQDLVGD£UHDDGYRJDGRVHDFDG«PLFRVSRGHP
sentir-se sob enorme pressão sempre que a capacitação das vítimas se assume como
RWHPDGHGLVFXVV¥R 5RFNS£J SRUTXHȊ$DVFHQV¥RGDY¯WLPDQHPVHPSUH
«EHPYLQGDȋ 3HPEHUWRQS£J 
No entanto, apesar de todas estas considerações, atualmente, é amplamente
aceite que um crime deve, acima de tudo, ser considerado uma violação dos direitos
LQGLYLGXDLVGDY¯WLPD *URHQKXLMVHQS£J 3DUHFHVHUHVWDDKHUDQ©DOµJLFDGD
KLVWµULDHWLPROµJLFDRFLGHQWDOGDSDODYUDȊY¯WLPDȋFHQWUDGDQDSHVVRDDIHWDGDSRUXP
ato ilícito. Mas não condicionada a rotular a vítima de fraca, impotente, indefesa, sem
DSRLRRXQXPDSDODYUDHVWLJPDWL]DGD 9DQ'LMNS£J $SURFXUDGHXPDDWLWXGH
positiva relativamente às vítimas resultou na necessidade de repensar a legitimidade da
justiça penal, dando origem a uma nova perceção das vítimas, ao abrigo da qual estas
têm o direito de participar e de ver salvaguardados os seus interesses e necessidades
QRVVLVWHPDVSHQDLVFRQVLGHUDQGRRPDOTXHVRIUHUDP .LUFKHQJDVWS£J[[LLL 
$LGHLDVHJXQGRDTXDOTXDQGRRFULPH«FRQVLGHUDGRXPDWRKRVWLOSRUSDUWHGHXP
FLGDG¥RFRQWUDRRXWURHVWH¼OWLPRWDPE«PWHU£GHDVVXPLUXPSDSHOQRGHVIHFKRGD
situação, leva-nos ao próximo patamar, no qual o procedimento penal já não pode ser
exclusivamente considerado uma matéria entre o governo, por um lado, e o acusado,
SRURXWUR *URHQKXLMVHQS£J 
1R¤PELWRGRHQTXDGUDPHQWRMXU¯GLFRGD8(RUHFRQKHFLPHQWRGHTXHDY¯WLPD
constitui, também, a razão de ser da existência do processo penal, teve um papel muito
LPSRUWDQWH PDV WDO UHFRQKHFLPHQWR WHU£ WDPE«P GH VH HQFRQWUDU DOLQKDGR FRP D
‘pressão no sentido da mudança’, resultante de uma realidade apresentada
SHOR7UDWDGRGH0DDVWULFKWHPDTXDQGRGRHVWDEHOHFLPHQWRGR
direito à livre circulação, dando origem às denominadas
vítimas da criminalidade transfronteiriça e a uma grande
QHFHVVLGDGHGHSURWH©¥R %LIILDS£J (GHVGH
essa altura, foram dados passos enormes no contexto
jurídico da UE…
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2 A DECISÃO-QUADRO DA UE DE 2001
$'HFLV¥RTXDGURGR&RQVHOKRGHUHODWLYDDRHVWDWXWRGDY¯WLPDHPSURFHVVR
SHQDO +-$ IRLXPDLQLFLDWLYDGR*RYHUQR3RUWXJX¬V %O£VTXH]3HLQDGR
S£J HQDTXHODDOWXUDIRLFRQVLGHUDGDXPPDUFRQRGHVHQYROYLPHQWRGRVGLUHLWRV
das vítimas. Foi o primeiro instrumento de ‘hard law’ apresentado a nível internacional,
DEUDQJHQGR XPD DPSOD JDPD GH GLUHLWRV GDV Y¯WLPDV *URHQKXLMVHQ  3HPEHUWRQ
S£J 5HSUHVHQWRXXPDPXGDQ©DHQRUPHQDSRO¯WLFDGD8(XPDYH]TXHDW«
HQW¥RD8(QXQFDWLQKDUHJXODGRVREUHPDW«ULDVGHMXVWL©DSHQDOGDGRRSULQF¯SLRGD
subsidiariedade relativamente a esta matéria, estabelecido pelo artigo 5.º do Tratado
da União Europeia.
3DUDDO«PGHDFRPSDQKDUDUHIHULGDQRYDDERUGDJHPVREUHDSRVL©¥RGDVY¯WLPDV
GDFULPLQDOLGDGHGHYHU£VXEOLQKDUVHTXHRSULQFLSDOREMHWLYRGD'HFLV¥RSDVVDYDSHOD
KDUPRQL]D©¥RGRHVWDWXWRGHY¯WLPDVWUDQVIURQWHLUL©DVFXMDIDOWDGHSURWH©¥RXQLIRUPH
colidiu com a liberdade de circulação sem restrições, resultando em discriminação com
base na nacionalidade. E isso era um paradoxo. Naquela altura, essa consideração foi a
SULQFLSDOIRU©DPRWLYDGRUDSDUDRUHDOLQKDPHQWRGDFRPSHW¬QFLDHXURSHLDQDSURWH©¥R
das vítimas da criminalidade. No entanto, dado que não era possível, em termos práticos,
regular a posição das vítimas transfronteiriças sem o fazer, igualmente, para as nacionais,
o resultado foi uma Decisão-quadro que visou sincronizar a posição de todas as vítimas
GDFULPLQDOLGDGHSRUWRGDD8( *URHQKXLMVHQ 3HPEHUWRQS£J 
Para este efeito, a Decisão-quadro introduziu uma série de direitos para as vítimas
da criminalidade, nomeadamente: o direito de receber informações e garantias de
comunicação, o direito de assistência específica à vítima, o direito à proteção e o direito
a indemnização no âmbito do processo penal. Também regulou os direitos das vítimas
transfronteiriças, a mediação, os serviços especializados e as organizações de apoio às
vítimas, a cooperação entre Estados-Membros e a formação profissional.
$SHVDUGRUHFRQKHFLGRYDORUGHVWDLQLFLDWLYDMXU¯GLFDHGRIDFWRGHDPDLRULDGRV
direitos ali consagrados terem transitado, subsequentemente, para a Diretiva sobre
os Direitos das Vítimas, não se deverá sobrestimar os resultados da Decisão-quadro
*URHQKXLMVHQ 3HPEHUWRQS£J 'HIDFWRQRTXHWRFD¢WUDQVSRVL©¥RGRV
artigos da Decisão-quadro para a legislação nacional e à efetivação dos direitos das vítimas
HPWHUPRVSU£WLFRVUHFRQKHFHVHXPDLPDJHPPHQRVHQFRUDMDGRUD *URHQKXLMVHQ 
3HPEHUWRQS£J 
De uma perspetiva comparativa, o impacto da ‘soft law’ sobre os direitos das vítimas
M£WLQKDVLGRWHVWDGRQRFRQWH[WRHXURSHXDWUDY«VGDUHFRPHQGD©¥RGR&RQVHOKRGD
(XURSD  VREUHD3RVL©¥RGD9¯WLPDQRPELWRGR'LUHLWR3HQDOHGR3URFHVVR3HQDO
Os resultados da implementação ficaram longe de ser perfeitos, não tendo qualquer um



!?

RELATÓRIO PROVÍTIMAS - O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS

dos vinte e dois países implementado completamente a
5HFRPHQGD©¥R %ULHQHQ +RHJHQS£Je
segs.  3RGHUVHLDSHQVDUTXHDȆhard law’ deveria ser,
assim, o passo natural e pacífico, no entanto, desde o
LQ¯FLRDHVFROKDGHVWHWLSRGHLQVWUXPHQWRHDFUHQ©D

de que apresentaria uma maior eficácia do que a ‘soft law’
d

IRUDPTXHVWLRQDGDV *URHQKXLMVHQS£J 1DSU£WLFD
IRUDP

alegou-se que o impacto deste instrumento de ‘hard law’ não seria
alegou
qualitativamente diferente do que resultaria dos instrumentos
qualit
GHȆVRIWODZȇDQWHULRUHV
GH
ȆVR
*URHQKXLMVHQ 3HPEHUWRQS£J

  ΖVWR SRGHU£ VHU H[SOLFDGR HP SDUWH SHOR IDFWR GH TXH

embora os Estados-Membros se encontrassem obrigados a alcançar os resultados
previstos na Decisão-quadro, a forma de o fazer não se encontrava formalmente
HVWDEHOHFLGD *URHQKXLMVHQ  3HPEHUWRQ  S£J   H DR PHVPR WHPSR QHP D
Comissão da UE nem os particulares poderiam instaurar procedimentos por infração
contra quaisquer Estados-Membros, o que, do ponto de vista do cumprimento é, no
P¯QLPRGHVHQFRUDMDQWH *URHQKXLMVHQS£J (P¼OWLPDLQVW¤QFLDDQDWXUH]D
jurídica da Decisão, com um caráter vinculativo limitado para os Estados-Membros, e a
indefinição do seu conteúdo, originando mal-entendidos em relação a algumas normas,
o que também dificultou a decisão dos Estados sobre a forma como implementá-la,
UHVXOWDUDP HP LQWHUSUHWD©·HV FRQIOLWXDQWHV QRV (VWDGRV0HPEURV *URHQKXLMVHQ
S£J*URHQKXLMVHQ 3HPEHUWRQS£J HHPGHVHQWHQGLPHQWRVHQWUH
D&RPLVV¥RGD8(HRV(VWDGRV0HPEURV *URHQKXLMVHQ 3HPEHUWRQS£J 
'HVWH FHQ£ULR VRPEULR UHVXOWRX HP  XP UHODWµULR PXLWR QHJDWLYR DFHUFD GD
Decisão-quadro5VHJXLGRGHXPDDYDOLD©¥RLJXDOPHQWHGHFHFLRQDQWHHP6. No
final desse ano, a apreciação final quanto a esta matéria podia resumir-se à incapacidade
persistente por parte de todos os Estados-Membros em levarem a cabo uma transposição
correta da Decisão-quadro, mesmo com um prazo de sete anos para o seu cumprimento
*URHQKXLMVHQ 3HPEHUWRQS£J &RQVLGHUDGRVWRGRVRVDVSHWRVRGHVIHFKR
foi realmente desencorajador.
No entanto, o fracasso na implementação da Decisão-quadro representou, também,
uma oportunidade para refletir sobre o tipo de compromisso que deveria ser assumido
pelos Estados-Membros, uma vez que esta experiência tornou evidente o facto de que,
se aqueles não estivessem interessados ou dispostos a alocar os recursos necessários
para tornar a implementação deste tipo de instrumento legal uma realidade, os direitos
GDVY¯WLPDVSRGHULDPQDSU£WLFDQ¥RVHUHIHWLYDGRV (]HQGDP :KHOGRQS£J
 &RPRWDOXPLQVWUXPHQWRGHȆhard law’ por si só não resolveria a situação. Não
$VSULQFLSDLVFRQFOXV·HVGRHVWXGRVREUHLQLFLDWLYDVOHJLVODWLYDVHERDVSU£WLFDVPRVWUDPTXHRVSD¯VHVSDUWLFLSDQWHV
tiveram uma má pontuação pelo menos duas vezes nos modelos de desenvolvimento, numa escala com quatro níveis
LQVXILFLHQWHDGHTXDGRERPHH[FHOHQWH VHQGRD+RODQGDRSD¯VFRPPHOKRUSRQWXD©¥RVHJXLGRSHODΖQJODWHUUD3D¯VGH
*DOHVH1RUXHJD S£JV 
5HODWµULRGD&RPLVV¥RQRVWHUPRVGRDUWLJR|GD'HFLV¥RȂ4XDGURGR&RQVHOKRGHGHPDU©RGHUHODWLYDDR
HVWDWXWRGDY¯WLPDHPSURFHVVRSHQDO -$Ζ %UX[HODVGHIHYHUHLURGH&20  ILQDO
5HODWµULRGD&RPLVV¥RQRVWHUPRVGRDUWLJR|GD'HFLV¥RȂ4XDGURGR&RQVHOKRGHGHPDU©RGHUHODWLYDDR
HVWDWXWRGDY¯WLPDHPSURFHVVRSHQDO -$Ζ %UX[HODVGHDEULOGH&20  ILQDO
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possuía esse tipo de capacidade. Todavia, a conjuntura exigia uma mudança. Numa
altura em que o Tratado de Lisboa referia especificamente os direitos das vítimas da
FULPLQDOLGDGHVRERW¯WXORȊ(VSD©RGHOLEHUGDGHVHJXUDQ©DHMXVWL©Dȋ $UWLJR|Q| 
e quando a Academia exigia à Comissão da UE não só coordenação mas também uma
HVWUDW«JLD GH ORQJR SUD]R SDUD PHOKRUDU D KDUPRQL]D©¥R GDV OHJLVOD©·HV QDFLRQDLV
GRV(VWDGRV0HPEURVQRVHQWLGRGDPHOKRULDGRVGLUHLWRVGDVY¯WLPDV *DYULHOLGHV
S£J RFRUUHXXPDPXGDQ©D(PIRLLQLFLDGRR3URJUDPDGH(VWRFROPR
&RQVHTXHQWHPHQWHHPR5RWHLURGH%XGDSHVWHIRLUHGLJLGRFRPRSURSµVLWRGH
adotar medidas e ações que deviam reforçar os direitos das vítimas da criminalidade e
estabelecer normas mínimas, um processo que culminou na Diretiva sobre os Direitos
das Vítimas.

A DIRETIVA SOBRE
OS DIREITOS DAS VÍTIMAS DE 2012
&RPDDGR©¥RGD'LUHWLYD8(GR3DUODPHQWR(XURSHXHGR&RQVHOKRGH
GHRXWXEURGHTXHHVWDEHOHFHQRUPDVP¯QLPDVUHODWLYDVDRVGLUHLWRVDRDSRLR
H¢SURWH©¥RGDVY¯WLPDVGDFULPLQDOLGDGHFRPRSDUWHGDDERUGDJHPKRUL]RQWDOGD8(
DRVGLUHLWRVGDVY¯WLPDVSUHYLVWRVQR5RWHLURGH%XGDSHVWHD8(YLVRXDKDUPRQL]D©¥R
desses direitos nos Estados-Membros através do estabelecimento de normas mínimas
que deverão ser transpostas para os sistemas jurídicos internos.
De uma perspetiva sistemática, a Diretiva encontra-se estruturada em seis temas
SULQFLSDLVFRPRVHVHJXH'LVSRVL©·HV*HUDLV DUWLJRV|| 3UHVWD©¥RGHΖQIRUPD©·HV
H$SRLR DUWLJRV|| 3DUWLFLSD©¥RQR3URFHVVR3HQDO DUWLJRV|| 3URWH©¥RGDV
9¯WLPDVH5HFRQKHFLPHQWRGDV9¯WLPDVFRP1HFHVVLGDGHV(VSHF¯ILFDVGH3URWH©¥R DUWLJRV
|| 2XWUDV'LVSRVL©·HV DUWLJRV|| H'LVSRVL©·HV)LQDLV DUWLJRV|| 
Os seguintes parágrafos apresentam um sumário das principais disposições
consagradas na Diretiva, tomando em consideração o Documento de Orientação nãoYLQFXODWLYRGD'LUH©¥R*HUDOGH-XVWL©DGD&RPLVV¥R(XURSHLDGHTXHFRQIHUH
orientação na interpretação e transposição das disposições das Diretivas. Por razões
metodológicas, para além de considerações genéricas relativas à Diretiva, a análise que se
apresenta abaixo centra-se particularmente nos artigos que mencionam especificamente
o conjunto dos direitos das vítimas que são objeto do presente Relatório: direito à
informação e comunicação, proteção, acesso aos serviços às vítimas, acesso e garantias
dos serviços de justiça restaurativa e direitos das vítimas residentes noutro EstadoMembro.
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3.1- CONSIDERAÇÕES GERAIS
Em termos gerais, ao longo da Diretiva, denota-se uma tensão persistente de uma
DERUGDJHPEDVHDGDHPGLUHLWRVTXHVHPDWHULDOL]DQ¥RVµQRUHFRQKHFLPHQWRGRV
direitos das vítimas mas também dos direitos de outros intervenientes no contexto
da justiça penal, nomeadamente o autor do crime. O cumprimento da tensão de
uma abordagem baseada em direitos ocorre, desde logo, no considerando 9 relativo
aos direitos das vítimas7DRSDVVRTXHRFRQVLGHUDQGRID]RPHVPRSDUDRV
autores do crime, garantindo que os direitos estabelecidos para as vítimas não
SRGHPFRPSURPHWHURVGLUHLWRVUHFRQKHFLGRVDRVDXWRUHVGRFULPHXPDLGHLD
que transparece também em várias disposições da Diretiva. E tal constitui uma
tentativa clara de salvaguardar o alegado autor do crime e, em última análise, o
SUµSULRVLVWHPDGHMXVWL©DSHQDO'HFHUWDIRUPDDVVXPHVHTXHRUHFRQKHFLPHQWR
e estabelecimento dos direitos das vítimas exige o resolução, a priori, de possíveis
WHQV·HVHRXFROLV·HVGHGLUHLWRV(HVVD«XPDGDVY£ULDVWDUHIDVGD'LUHWLYD
(VWDLGHLDHVW£SUHVHQWHQRDUWLJR|RQGHVHHVWDEHOHFHPRVSULQFLSDLVREMHWLYRV
da Diretiva, nomeadamente: garantir que as vítimas da criminalidade beneficiem
de informação, apoio e proteção adequados e possam participar no processo
penal e, ao mesmo tempo, exigir aos Estados-Membros a garantia de que as
Y¯WLPDVVHMDPUHFRQKHFLGDVHWUDWDGDVFRPUHVSHLWRWDWRHSURILVVLRQDOLVPRHGH
IRUPDSHUVRQDOL]DGDHQ¥RGLVFULPLQDWµULDVHPSUHTXHWHQKDPFRQWDFWRFRPRV
VHUYL©RV v.g. RVVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDVRXRVVHUYL©RVGHMXVWL©DUHVWDXUDWLYD 
HDXWRULGDGHV SRUH[HPSORSURFXUDGRUHVS¼EOLFRV UHOHYDQWHVHPWRGDVDVIDVHV
do processo. Esses direitos encontram-se dispostos de forma articulada com os
GLUHLWRVUHFRQKHFLGRVDRVDXWRUHVGRVFULPHV0DVGHVHJXLGDDPDQLIHVWD©¥R
da tensão anteriormente referida da abordagem baseada em direitos emerge
relativamente à criança vítima quando o seu interesse superior e necessidades
são apresentadas como o principal objetivo e como a ideia que deverá prevalecer.
Aqui, a tensão resolve-se, maioritariamente, a favor do interesse e das necessidades
da criança.
'HVHJXLGDRDUWLJR|SUHY¬GHILQL©·HVTXHLU¥RDSOLFDUVHDRORQJRGHWRGR
o conjunto normativo: vítima, familiar, criança e justiça restaurativa,
Ź

&RPHFHPRVSRUVXEOLQKDUDGHILQL©¥RHVVHQFLDOTXHMXVWLILFDDH[LVW¬QFLDGD

Diretiva: a definição de vítima. É possível encontrar um conceito mais abrangente
do que o que foi adotado em primeiro lugar na Decisão-Quadro. A vítima é agora
FRQVLGHUDGDFRPRDSHVVRDVLQJXODUTXHWHQKDVRIULGRXPGDQR I¯VLFRPRUDO
HPRFLRQDO RXXPSUHMX¯]RPDWHULDOFDXVDGRSRUXPFULPH8, independentemente
de o autor do crime ter sido identificado, detido, acusado ou condenado e
independentemente do vínculo de parentesco entre eles. Porém, e aqui surge
(PKDUPRQLDFRPD&DUWDGRV'LUHLWRV)XQGDPHQWDLVGD8(DUWLJR|VREUHRGLUHLWR¢D©¥RHDXPWULEXQDOLPSDUFLDO
$'LUHWLYDQ¥RGHILQHȊFULPHȋXPDYH]TXHSRGHYDULDUGHDFRUGRFRPDQR©¥RGHFULPHDRDEULJRGDOHJLVOD©¥RQDFLRQDO
&RPLVV¥R(XURSHLDS£J 



RELATÓRIO PROVÍTIMAS - O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS

DSDUWHLQRYDGRUDVHRFULPHUHVXOWDUQDPRUWH GLJDPRV GDY¯WLPDGLUHWDR
FRQFHLWRLU£HQW¥RDEUDQJHURVPHPEURVGDIDP¯OLDGDY¯WLPD QRPHDGDPHQWH
a 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
HPOLQKDGLUHWDRVLUP¥RVHDVSHVVRDVDFDUJRGDY¯WLPD GDGRTXHHOHV WDPE«P 
sofreram danos diretos em resultado do crime9. Acresce ainda que, a Diretiva
aplica-se a todas as vítimas na UE, independentemente da sua nacionalidade
ou residência, desde que o crime seja cometido ou um processo penal se
HQFRQWUHHPFXUVRQRWHUULWµULRGD8( FRQVLGHUDQGR 1RHQWDQWRGHYHU£
VXEOLQKDUVHTXHDVY¯WLPDVGDFULPLQDOLGDGHDRDEULJRGRGLUHLWRLQWHUQDFLRQDO
não se encontram especificamente mencionadas na Diretiva. Todavia, dado
TXHȊDPDLRULDGRV(VWDGRV0HPEURVWRPRXUHFHQWHPHQWHPHGLGDVQRVHQWLGR
de incorporar crimes internacionais tais como o genocídio, crimes de guerra
e tortura nos seus códigos penais nacionais e de conferir jurisdição universal
sobre os mesmos, para que estes tipos de crimes possam ser julgados no âmbito
GRVVHXVVLVWHPDVMXU¯GLFRVQDFLRQDLVDLQGDTXHFRPHWLGRVQRHVWUDQJHLURȋ
&RPLVV¥R (XURSHLD  S£J   Q¥R K£ PDUJHP SDUD LUUHVSRQVDELOLGDGH
penal nem para uma desproteção das vítimas. Do lado das vítimas, tal resulta
na aplicação da Diretiva com base em dois pressupostos: i) a tipologia de crime
HPFDXVDGHYHVHUUHFRQKHFLGDSHORGLUHLWRQDFLRQDOii) a medida dos direitos
das vítimas envolvidos num crime extraterritorial será a mesma que a medida
UHFRQKHFLGDSDUDHVVHWLSRGHSURFHVVRSHQDOTXHRFRUUDGHQWURGDMXULVGL©¥R
do Estado-Membro. Tal poderá ser interpretado como uma manifestação do
SULQF¯SLRGDLJXDOGDGH v.g. DUWLJR|GR7UDWDGRGD8QL¥R(XURSHLD &RQVLGHUDGRV
todos os aspetos, as vítimas extraterritoriais também se encontram, em certa
medida, abrangidas pelos objetivos da definição da Diretiva sobre os Direitos
das Vítimas. Por último, um outro aspeto geral que merece ser referido relativo
às vítimas é a sua participação variável no processo penal. De facto, apesar
de demonstrar um âmbito consideravelmente mais alargado face à Decisãoquadro, o diagnóstico que se faz em relação a esta matéria é o seguinte: ao
passo que a amplitude do conceito de vítima é intangível ao abrigo da Diretiva,
a sua posição processual e o conteúdo do seu papel no processo penal poderá
variar de acordo com a lei interna dos Estados-Membros. E permite-se este tipo
GHGLIHUHQ©DVQDVDERUGDJHQVQDFLRQDLV2FRQVLGHUDQGRUHFRQKHFHTXHD
forma como as vítimas podem participar no processo penal poderá variar à luz
dos sistemas nacionais. Mas essa variação deverá ser determinada por ou mais
GRVVHJXLQWHVFULW«ULRVȊVDEHUVHRVLVWHPDQDFLRQDOSUHY¬XPHVWDWXWRMXU¯GLFR
de parte no processo penal, se a vítima tem a obrigação legal de participar
DWLYDPHQWHQRSURFHVVRSHQDORX«FKDPDGDDSDUWLFLSDUDWLYDPHQWHQHOHSRU
H[HPSORFRPRWHVWHPXQKDHRXVHDY¯WLPDWHPRGLUHLWRVHJXQGRDOHJLVOD©¥R
9 - Do ponto de vista comparativo, também é interessante verificar que, ainda assim, o conceito de vítima estabelecido pela
'LUHWLYDVREUHRV'LUHLWRVGDV9¯WLPDVSHUPDQHFHPDLVUHVWULWRGRTXHRUHFRQKHFLGRSHOD&RQYHQ©¥R(XURSHLDGRV'LUHLWRV
GR+RPHPSHOR7ULEXQDO(XURSHXGRV'LUHLWRVGR+RPHP3DUDXPDDQ£OLVHGHWDOKDGD3DUPHQWLHU  S£JHVV
8PDYH]TXHSUHY¬DJDUDQWLDGRVGLUHLWRVGDVY¯WLPDVHPWRGDVDVIDVHVGRSURFHVVREHPFRPRDQWHVGDGHQ¼QFLD
GRFULPHHDSµVDFRQFOXV¥RGRSURFHVVR1RVWHUPRVGRFRQVLGHUDQGRDSDUWLUGRPRPHQWRHPTXH«DSUHVHQWDGDXPD
denúncia, esta é considerada parte do processo penal para efeitos da Diretiva.
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nacional, de participar ativamente no processo penal e procura fazê-lo, caso o
sistema nacional não confira à vítima o estatuto jurídico de parte no processo
SHQDOȋ7DOLPSOLFDTXHRV(VWDGRV0HPEURVGHYHPHVSHFLILFDUDSRVL©¥RGDV
vítimas nos processos penais nacionais e, consequentemente, transpor os direitos
processuais contidos na Diretiva que dependam da definição dessa posição .
No entanto, apesar de uma margem de discrição evidente, os Estados-Membros
HQFRQWUDPVHREULJDGRV¢WUDQVSRVL©¥RGD'LUHWLYDHDȊDSRLDUHSURWHJHUWRGDV
DVY¯WLPDVGHWRGRVRVFULPHVȋ &RPLVV¥R(XURSHLDS£J 
Ź

Relativamente ao termo criança, ele compreende qualquer pessoa com

PHQRVGHDQRVGHLGDGH(VWH«XPFRQFHLWREDVWDQWHUHOHYDQWHGDGDD
atenção específica conferida às crianças vítimas da criminalidade como parte
da preocupação geral evidenciada na Diretiva quanto a determinadas categorias
de vítimas, que se assumem mais suscetíveis à vitimização secundária. Como
WDODVFULDQ©DVHQFRQWUDPVHFODUDPHQWHQHVVDFDWHJRULD MXQWDPHQWHFRPDV
ȊY¯WLPDVGRWU£ILFRGHVHUHVKXPDQRVWHUURULVPRFULPHRUJDQL]DGRYLRO¬QFLD
em relações de intimidade, violência ou exploração sexuais, violência baseada
no género e as vítimas de crimes de ódio. As vítimas com deficiência e as
crianças vítimas [também] tendem a sofrer frequentemente de uma elevada
WD[DGHYLWLPL]D©¥RVHFXQG£ULDHUHSHWLGDGHLQWLPLGD©¥RHGHUHWDOLD©¥RȋWDO
como referido no considerando 57, e a quem a Diretiva confere disposições
HVSHF¯ILFDVDRORQJRGRVHXWH[WR 
Ź

Por último, a Justiça Restaurativa define-se como um processo que permite

que a vítima e o autor do crime participem ativamente, se o fizerem com o seu
livre consentimento, na resolução de questões decorrentes do crime mediante
a ajuda de terceiros imparciais. Esta não é uma definição inovadora. EncontraVHDLQGDDOLQKDGDFRPD5HVROX©¥RGR&RQVHOKR(FRQµPLFRH6RFLDO
GDV1D©·HV8QLGDVUHODWLYDDRV3ULQF¯SLRV%£VLFRVSDUDRXVRGHSURJUDPDV
de justiça restaurativa em matéria penal, que foi a primeira a estabelecer a
Justiça Restaurativa como um processo numa perspetiva de enquadramento
internacional. No entanto, a referência literal a Justiça Restaurativa representa um
avanço importante na política da UE. Surge agora como um conceito abrangente
no âmbito do qual podem ocorrer várias práticas, tais como a mediação entre a
vítima e o autor do crime, conferências em grupo familiar ou círculos de sentença
FRQVLGHUDQGR $'LUHWLYDDIDVWRXDVLGHLDVDQWHULRUHVHIRLDO«PGD'HFLV¥R
TXDGUR-£Q¥RVHHQFRQWUDUHI«PGHXPDQR©¥RHVWUHLWDUHFRQKHFHQGRDSHQDV
a mediação no curso do processo penal. Independentemente de ter sido de
IRUPDSURSRVLWDGDH[LVWHDJRUDXPFRQFHLWRPDLVDEUDQJHQWHDOLQKDGRFRP
XPDRULHQWD©¥RTXHUHFRQKHFHGHVHPSHQKRGRJP£WLFR¢-XVWL©D5HVWDXUDWLYD
enquanto teoria de Justiça.
1RPHDGDPHQWHRGLUHLWRGHDXGL¬QFLDSU«YLDGLUHLWRVHPFDVRGHGHFLV¥RGHQ¥RGHGX©¥RGHDFXVD©¥RGLUHLWRDDSRLR
judiciário, direito ao reembolso das despesas e direito à restituição dos bens, direito a uma decisão sobre a indemnização
a receber por parte do autor do crime.
&IDUWLJR|GD'HFLV¥R4XDGUR
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3.2- O DIREITO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO
2DUWLJR|GD'LUHWLYDSUHY¬JDUDQWLDVGHFRPXQLFD©·HVDVHUHPXVDGDVFRPR
uma base de interpretação para os artigos subsequentes. Estabelece direitos das
vítimas relativamente à comunicação eficaz, nomeadamente: desde o primeiro
contacto das vítimas com as autoridades competentes do processo penal, as
vítimas têm o direito de compreender e de serem compreendidas; a linguagem
oral ou escrita usada deve ser simples e acessível, bem como no que diz respeito
¢VFDUDFWHU¯VWLFDVLQGLYLGXDLVH¢VQHFHVVLGDGHVGDVY¯WLPDV «DLQGDVXEOLQKDGR
QRFRQVLGHUDQGRTXHDVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVGHYHPWHUHPFRQVLGHUD©¥R
R FRQKHFLPHQWR SHOD Y¯WLPD GD O¯QJXD XWLOL]DGD SDUD SUHVWDU DV
informações, bem como a sua idade, a sua maturidade, a sua
capacidade intelectual e emocional, o seu nível de alfabetização
e qualquer limitação física ou mental, de modo a garantir a
FRPSUHHQV¥RHFRPXQLFD©¥RHIHWLYD DVY¯WLPDVW¬PRGLUHLWR
D ID]HUVH DFRPSDQKDU SRU XPD SHVVRD GH FRQILDQ©D GD VXD
HVFROKDQRSULPHLURFRQWDFWRFRPDVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV
caso necessitem de assistência na comunicação, salvo nas
situações em que tal for contrário aos interesses da vítima
ou prejudicar o bom desenrolar do processo.
2 DUWLJR | HVWDEHOHFH R GHYHU GH JDUDQWLU TXH DV Y¯WLPDV
recebem informações, sem atrasos, a partir do seu primeiro contacto com as
autoridades competentes, a fim de permitir que as vítimas exerçam os direitos
previstos na Diretiva. As informações em causa abrangem todos os direitos das
vítimas, desde o apoio, o acesso ao apoio judiciário e a participação no processo
SHQDO2SUHFHLWRQRUPDWLYRGRDUWLJR|DO¯QHDG UHODWLYR¢UHIHU¬QFLDDȊTXDOTXHU
RXWURWLSRGHDFRQVHOKDPHQWRȋGHYHU£VHULQWHUSUHWDGRGHIRUPDDEUDQJHQWHSHORV
Estados-Membros, como referindo-se a todo o tipo de informações necessárias e
Q¥RPHUDPHQWHDFRQVHOKDPHQWRMXU¯GLFRRXDGPLQLVWUDWLYR &RPLVV¥R(XURSHLD
S£J (VWHGLUHLWRH[LJHTXHVHMDFXPSULGRDRORQJRGDVVXFHVVLYDVIDVHV
processuais do sistema do procedimento penal. No entanto, tal não deverá ser
confundido com a divulgação de informações relacionadas com o processo penal,
TXDQGRQ¥RVHMDDSURSULDGR &RPLVV¥R(XURSHLDS£J 
2GHWDOKHHRDOFDQFHGDVLQIRUPD©·HVGLVSRQLELOL]DGDVSRGHU¥RYDULDUFRQVRDQWH
as necessidades das vítimas, as suas características pessoas e o crime cometido
DUWLJR | Q|   HP FRQIRUPLGDGH FRP D DERUGDJHP GDV VXDV QHFHVVLGDGHV
individuais gerais - daí que a diretiva não especifique uma forma padronizada para
DSUHVWD©¥RGHLQIRUPD©·HV(PERUD¢VY¯WLPDVOKHVVHMDYHGDGDDSRVVLELOLGDGHGH
selecionarem as informações que pretendem receber, as mesmas têm o direito de
HVFROKHUVHSUHWHQGHPUHFHEHULQIRUPD©·HVVHQGRTXHDVHQWLGDGHVFRPSHWHQWHV
têm o dever de exercer proativamente esse direito e de adaptar as informações
    2 FRQVLGHUDQGR  PHQFLRQD TXH HVWDV REULJD©·HV VH DSOLFDP Q¥R DSHQDV ¢V DXWRULGDGHV MXGLFLDLV RX H[HFXWLYDV
competentes, mas também a outras partes interessadas, nomeadamente organizações de apoio às vítimas e serviços de
justiça restaurativa.
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em causa prestadas à vítimas. As informações podem ainda ser prestadas de modo
complementar em fases posteriores do processo.
O Artigo 5.º regula os direitos das vítimas quando apresentam uma denúncia,
obrigando os Estados-Membros a assegurar que as vítimas recebam uma confirmação
por escrito da receção da denúncia formal, da qual conste a descrição dos elementos
E£VLFRVGRFULPH RFRQVLGHUDQGRHVSHFLILFDRVHOHPHQWRVE£VLFRVRWLSRDGDWD
HRORFDOGRFULPHEHPFRPRRVGDQRVRXRVSUHMX¯]RVFDXVDGRVSHORFULPH 'D
confirmação deve constar um número de processo e a data e local da denúncia
do crime. Mais ainda, as vítimas têm o direito de efetuar a denúncia numa língua
que compreendam e de receber a assistência linguística necessária, sem custos
associados. Em articulação com o artigo 5.º sob análise, deverá ainda considerar-se
RFRQVLGHUDQGRTXHHVWLSXODTXHRDWUDVRQDGHQ¼QFLDGHXPFULPHSRUPHGR
GHUHWDOLD©¥RKXPLOKD©¥RRXHVWLJPDWL]D©¥RQ¥RGHYHU£WUDGX]LUVHQDUHFXVD
de confirmação da queixa apresentada pela vítima. Apesar de não se encontrar
referido na sua letra, o artigo 5.º deverá ser interpretado de acordo com o artigo
| &RPLVV¥R(XURSHLDS£J 
O artigo 6.º estabelece que as vítimas devem ser notificadas, sem atrasos
desnecessários, do seu direito de receber informações sobre direitos processuais.
De acordo com a regra geral, as informações podem ser prestadas à vítima de
forma oral ou por escrito. No entanto, simplesmente publicar as informações no
sítio de internet da autoridade competente não deverá ser suficiente para garantir
TXHDVY¯WLPDVUHFHEDPDVLQIRUPD©·HVVROLFLWDGDV FRQVLGHUDQGR $VVLPTXH
FRQKHFHPRVVHXVGLUHLWRVDVY¯WLPDVSRGHPHVFROKHUUHFHEHUDVLQIRUPD©·HV
mediante a sua solicitação. As informações sobre qualquer decisão de não prosseguir
ou de encerrar uma investigação, ou de não deduzir acusação contra o autor do
crime e sobre a data e o local do julgamento e a natureza da acusação deduzida
contra o autor do crime, devem ser prestadas a todas as vítimas. Outros tipos de
informações poderão ser limitadas e irão variar consoante o papel da vítima no
processo penal de cada Estado-Membro, como referido anteriormente. O número
GRDUWLJR|UHIRU©DRSULQF¯SLRJHUDOGD'LUHWLYDVHJXQGRRTXDODVLQIRUPD©·HV
DSHQDVVHU¥RSUHVWDGDVGHDFRUGRFRPDYRQWDGHGDY¯WLPD DTXDOSRGHU£PXGDU
HPTXDOTXHUDOWXUDGXUDQWHRSURFHVVR VDOYRTXDQGRDVLQIRUPD©·HVGHYDPVHU
prestadas ao abrigo do direito de participação das vítimas no processo penal. No
número 5 do mesmo artigo, refere-se que a todas as vítimas deverá ser conferida
a possibilidade de serem notificadas quando o autor do crime seja libertado ou se
tiver evadido da prisão e informadas de todas as medidas relevantes tomadas para
as proteger, ao passo que o número 6 estabelece que estas informações deverão
ser disponibilizadas na sequência da sua solicitação, pelo menos nos casos em que
exista um perigo ou um risco identificado de prejuízo para as vítimas. Todavia, e
GHDFRUGRFRPRFRQVLGHUDQGRDFLPDUHIHULGRHVWDVLQIRUPD©·HVQ¥RGHYHU¥R
ser prestadas nos casos em que exista um risco de prejuízo para o autor do crime.
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O artigo 7.º concentra-se no direito à interpretação e tradução das vítimas que
não compreendam ou falem a língua do processo penal em que tomem parte. O
artigo apenas faz referência à participação das vítimas no processo penal, dado
TXHRVDUWLJRV|Q|H|Q|M£HVWDEHOHFHPSUHYLDPHQWHDFRPXQLFD©¥R
eficaz, sendo mais estrito quanto às exigências de assistência linguística, quando
FRPSDUDGRFRPDTXHOHVDUWLJRV &RPLVV¥R(XURSHLDS£J 'HDFRUGR
FRPRQ¼PHURGHVWHDUWLJRRGLUHLWR¢LQWHUSUHWD©¥RGHSHQGHGDVXDVROLFLWD©¥R
por parte das vítimas e varia consoante as suas necessidades e o seu papel no
SURFHVVRSHQDO2FRQVLGHUDQGRHVFODUHFHTXHDVY¯WLPDVGHYHPVHUWUDWDGDV
com respeito e que devem poder compreender e ter acesso aos seus direitos, uma
YH]TXH«LPSRUWDQWHDVVHJXUDUTXHDY¯WLPDWHQKDSRUH[HPSORDFHVVRDWUDGX©¥R
oral gratuita durante interrogatórios e na participação ativa nas audiências em
tribunal - dependendo do papel da vítimas no sistema de justiça penal relevante.
2 Q¼PHUR  UHODWLYR ¢ WUDGX©¥R HVWDEHOHFH R GLUHLWR GDV Y¯WLPDV D VROLFLWDU D
tradução das informações necessárias relativas aos direitos das vítimas no processo
penal, incluindo, pelo menos, a tradução de qualquer decisão de não deduzir
acusação. Os Estados-Membros deverão ainda garantir que as vítimas recebam
informações traduzidas quanto à data e ao local de um julgamento numa língua
que compreendam. Mais ainda, as vítimas podem solicitar que um documento
seja considerado essencial, e, como tal, que o mesmo seja traduzido. Este artigo
estabelece ainda que as autoridades competentes devem verificar se a vítima
TXHWHQKDVROLFLWDGRDLQWHUSUHWD©¥RRXDWUDGX©¥RSUHFLVDHIHWLYDPHQWHGHVVD
assistência, cuja decisão as vítimas podem contestar, embora a forma como o
poderão fazer seja determinada pelos Estados-Membros. Por último, no número
8, deparamo-nos com uma disposição declaratória baseada na viabilidade e com
respeito pelas exigências do sistema penal - é imperativo assegurar o acesso a
todas as línguas; no entanto, poderá ser impossível, em termos práticos, que
os Estados-Membros assegurem a disponibilidade e facultem a interpretação e
WUDGX©¥RHPWRGDVDVO¯QJXDV &RPLVV¥R(XURSHLDS£JH 

3.3- O DIREITO DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE APOIO
O artigo 8.º estabelece que as vítimas deverão ter acesso aos serviços
confidenciais de apoio às vítimas, de forma gratuita, que ajam no interesse destas
antes, durante e por um período adequado após a conclusão do processo penal.
2 FRQVLGHUDQGR  UHIHUH D QHFHVVLGDGH GH XPD GLVWULEXL©¥R VXILFLHQWH GRV
centros de apoio por todo o território do Estado-Membro, a fim de que todas as
vítimas possam dispor de acesso a esses serviços. O apoio deverá ser garantido
a partir das fases mais precoces do processo após o crime ter sido cometido,
independentemente do crime ter sido denunciado ou de um processo penal ter
sido iniciado oficiosamente. As vítimas deverão ter acesso aos serviços de apoio
às vítimas em função das suas necessidades. Os familiares também deverão ter
1RHQWDQWRRVVHUYL©RVGHDSRLRGHYHPHQFRUDMDUDVY¯WLPDVDGHQXQFLDUFULPHVEHPFRPRIDFLOLWDUHVVHSURFHVVR
FRQVLGHUDQGR 
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acesso a estes serviços, dependendo das suas necessidades e da gravidade dos
danos sofridos em consequência do crime cometido contra a vítima. As autoridades
competentes gozam de uma margem de discrição na determinação da forma de
verificação dessas necessidades, dado que não se encontra expressamente exigida
no artigo 8.º uma avaliação formal das necessidades2Q¼PHURH[LJHTXHRV
(VWDGRV0HPEURV IDFLOLWHP R HQFDPLQKDPHQWR GDV Y¯WLPDV SHODV DXWRULGDGHV
FRPSHWHQWHV QRUPDOPHQWHSHODVIRU©DVSROLFLDLV RXRXWUDVHQWLGDGHV WDLVFRPR
KRVSLWDLVHVFRODVHWF SDUDDVRUJDQL]D©·HVGHDSRLR¢VY¯WLPDVVHPSUHMXGLFDU
D FRQILGHQFLDOLGDGH D VHU LQWHUSUHWDGR HP FRQMXJD©¥R FRP R DUWLJR | H R
FRQVLGHUDQGR2Q¼PHURUHIHUHTXHRDSRLRHVSHFLDOL]DGRSDUDY¯WLPDVFRP
necessidades específicas deve ser disponibilizado pelos Estados-Membros. Tanto
o apoio geral como o apoio especializado poderão ser prestados por organizações
governamentais e não-governamentais, quer em regime de voluntariado como
numa base profissional. O acesso aos serviços de apoio não deverá acarretar
procedimentos ou formalidades excessivas para as vítimas, uma vez que estes
poderão prejudicar o acesso efetivo a esses serviços.
O artigo 9.º refere-se aos tipos de apoio que devem ser prestados pelos serviços
de apoio às vítimas. Os serviços de apoio às vítimas devem prestar serviços,
LQIRUPD©¥RHDFRQVHOKDPHQWRUHOHYDQWHVSDUDRVGLUHLWRVGDVY¯WLPDVLQIRUPD©¥R
VREUHRVVHUYL©RVGHDSRLRHVSHFLDOL]DGRDSRLRPRUDOHSVLFROµJLFRDFRQVHOKDPHQWR
VREUHTXHVW·HVILQDQFHLUDVUHODFLRQDGDVFRPRFULPHHDFRQVHOKDPHQWRVREUH
os riscos da vitimização secundária e repetida, da intimidação e da retaliação.
2Q¼PHURH[LJHTXHRV(VWDGRV0HPEURVHQFRUDMHPRVVHUYL©RVGHDSRLR¢V
vítimas a prestarem especial atenção às necessidades específicas das vítimas
TXHWHQKDPVRIULGRGDQRVFRQVLGHU£YHLVGHYLGR¢JUDYLGDGHGRFULPH6HJXQGRR
Q¼PHURRV(VWDGRV0HPEURVGHYHU¥RDVVHJXUDUHRXHQFRUDMDURVVHUYL©RVGH
apoio especializados a disponibilizar abrigo e apoio personalizado para vítimas com
necessidades específicas, nomeadamente vítimas de violência sexual, vítimas de
violência baseada no género e vítimas de violência doméstica, bem como vítimas
WUDQVIURQWHLUL©DV cfr. FRQVLGHUDQGR 

3.4- O DIREITO A GARANTIAS NO CONTEXTO
DOS SERVIÇOS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA
2DUWLJR|FRQVDJUDRGLUHLWRDJDUDQWLDVQRFRQWH[WRGRVVHUYL©RVGH-XVWL©D
Restaurativa. A finalidade deste artigo é o de garantir que quando esses serviços
são prestados e as vítimas pretendam tomar parte numa prática restaurativa, as
garantias estarão em vigor para assegurar que aqueles são seguros e competentes,
de modo a proteger a vítima contra a vitimização secundária e repetida, a intimidação
H D UHWDOLD©¥R 2V (VWDGRV0HPEURV GHYHP IDFLOLWDU R HQFDPLQKDPHQWR SDUD
SRVV¯YHOFRQVLGHUDULVWRFRPRXPDH[LJ¬QFLDLPSO¯FLWDGHVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDVSDUDHVWDEHOHFHUSURFHGLPHQWRV
RXSURWRFRORVLQWHUQRVGHDYDOLD©¥RGDVQHFHVVLGDGHVGHDSRLRGDVY¯WLPDVHGDVVXDVIDP¯OLDVSDUDOHODPHQWHDRDUWLJR|
VREUHDYDOLD©¥RLQGLYLGXDO &RPLVV¥R(XURSHLDS£J 
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estes serviços, quando existam, através do estabelecimento de procedimentos
ou diretrizes sobre as condições de envio. As garantias pressupõem que estes
serviços apenas devem ser utilizados de acordo com o interesse das vítimas, e
com base numa decisão voluntária, informada e revogável; deverão ser prestadas
informações completas e imparciais à vítima relativamente a esses serviços de
DQWHP¥R R DXWRU GR FULPH GHYHU£ WHU UHFRQKHFLGR RV IDFWRV E£VLFRV GR FDVR
qualquer acordo resultante de um processo de Justiça Restaurativa deverá ser
logrado de forma voluntária, devendo ser possível tomá-lo em consideração
em qualquer processo penal subsequente; estes processos são confidenciais,
VDOYRVHDVSDUWHVFKHJXHPDDFRUGRTXDQWR¢GLYXOJD©¥RRXFDVRSUHYDOH©DXP
LQWHUHVVHS¼EOLFRSUHSRQGHUDQWH2FRQVLGHUDQGRHQXPHUDIDWRUHVTXHSRGHP
prejudicar um resultado a favor da vítima, tais como o desequilíbrio de forças e
a idade, maturidade e capacidade intelectual da vítima. Estes fatores devem ser
tomados em consideração na atribuição de um processo ou na tramitação de um
processo restaurativo.

3.5- OS DIREITOS À PROTEÇÃO E AVALIAÇÃO INDIVIDUAL
2DUWLJR|H[LJHTXHRV(VWDGRV0HPEURVDVVHJXUHPDGLVSRQLELOLGDGHGH
uma ampla variedade de medidas de proteção das vítimas e dos seus familiares
contra a vitimização secundária e repetida, a intimidação e a retaliação, incluindo
contra danos físicos, emocionais e psicológicos, e de proteção da dignidade das
vítimas durante os interrogatórios e depoimentos.
É devida proteção quando existam razões sérias para considerar que a vida, a
integridade física ou psicológica, a liberdade pessoal, a segurança ou a integridade
sexual da vítima se encontram em risco, conferindo um âmbito alargado de
possíveis medidas que devem ser determinadas com base numa avaliação individual
&RPLVV¥R (XURSHLD  S£J   1R HQWDQWR DV PHGLGDV GH SURWH©¥R TXH
deverão ser conferidas às vítimas não se encontram especificadas na Diretiva.
Os artigos subsequentes da Diretiva estabelecem uma série de direitos no âmbito
do direito à proteção, nomeadamente o direito à inexistência de contactos entre a
vítima e o autor do crime, o direito à proteção das vítimas durante as investigações
penais e o direito à proteção da vida privada, o que implica obrigações específicas
para os Estados-Membros, tais como assegurar que as novas instalações do tribunal
WHQKDP]RQDVGHHVSHUDVHSDUDGDVSDUDDVY¯WLPDVRXTXHDVY¯WLPDVVHSRVVDP
ID]HUDFRPSDQKDUSRUXPUHSUHVHQWDQWHOHJDOHXPDSHVVRDGDVXDHVFROKDHWF
A Diretiva introduziu o direito a uma avaliação individual de modo a identificar
as necessidades de proteção específicas das vítimas. Esta previsão obriga as
'HDFRUGRFRPDLQWHUSUHWD©¥RQ¥RYLQFXODWLYDGHVWHDUWLJRRDUWLJRȊQ¥RREULJDRV(VWDGRV0HPEURVDLQWURGX]LU
VHUYL©RVGHMXVWL©DUHVWDXUDWLYDVHQ¥RGLVSXVHUHPGHWDOPHFDQLVPRȋ &RPLVV¥R(XURSHLDS£J 
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autoridades a determinar se e em que medida as vítimas poderiam beneficiar de
PHGLGDVHVSHFLDLVGXUDQWHRSURFHVVRSHQDOQRVWHUPRVGRVDUWLJRV|H|
devido à sua particular vulnerabilidade à vitimização secundária e repetida, à
intimidação e à retaliação. A Diretiva não prevê uma forma uniforme de realizar
esta avaliação, deixando a sua regulação para os Estados-Membros através da
definição de procedimentos nacionais. A avaliação deverá, todavia, considerar
as características pessoais das vítimas, o tipo ou a natureza e as circunstâncias
do crime. É conferida uma atenção especial a determinadas vítimas, enumeradas
QRQ¼PHURGRDUWLJR|, e aquando da avaliação de crianças, deverá sempre
presumir-se que estas gozam de necessidades de proteção específicas. As avaliações
podem variar consoante o tipo de crime e os danos causados à vítima, devendo ser
realizadas em estreita associação com a vítima. Deve ser tomada em consideração
a vontade das vítimas, podendo as mesmas recusar as medidas de proteção.
4XDQGRV¥RLGHQWLILFDGDVQHFHVVLGDGHVGHSURWH©¥RHVSHF¯ILFDVRDUWLJR|
prevê que as vítimas possam beneficiar de medidas de proteção específicas durante
DLQYHVWLJD©¥RHRSURFHVVRSHQDO1RDUWLJR|Q|DO¯QHDd) é estabelecida
uma medida específica para as vítimas de violência sexual, violência baseada no
género ou violência doméstica. Todavia, o número um estabelece que estas medidas
não serão disponibilizadas se for impossível fazê-lo devido a condicionalismos
operacionais ou práticos ou nos casos em que possa colocar em risco a tramitação
do processo. As crianças só se encontram sujeitas a esta segunda parte da avaliação
– a determinação de quais as medidas específicas a adotar – podendo beneficiar
Q¥RVµGDVPHGLGDVSUHYLVWDVQRDUWLJR|GDGRTXHRDUWLJR|HVWDEHOHFH
especificamente medidas aplicáveis a crianças.

3.6- OS DIREITOS DAS VÍTIMAS
RESIDENTES NOUTRO ESTADO-MEMBRO
2 DUWLJR | REULJD RV (VWDGRV0HPEURV D JDUDQWLU TXH DV GLILFXOGDGHV
enfrentadas pelas vítimas da criminalidade que residam num Estado-Membro
diferente daquele em que ocorreu o crime sejam minimizadas, nomeadamente no
que respeita à tramitação do processo. De modo a garantir o objetivo referido, as
autoridades do Estado-Membro em que o crime foi cometido deverão encontrar-se
QXPDSRVL©¥RTXHOKHVSHUPLWDUHFROKHURGHSRLPHQWRGDY¯WLPDLPHGLDWDPHQWH
após a apresentação da denúncia e disponibilizar os recursos necessários, na medida
do possível, nomeadamente através de videoconferência e teleconferência, tal como
previsto na Convenção relativa ao auxílio judiciário mútuo em matéria penal entre
RV(VWDGRV0HPEURVGD8(  SDUDHIHLWRVGHDXGL©¥RGDVY¯WLPDVUHVLGHQWHV
no estrangeiro. Acresce ainda que, as vítimas que se encontrem nesta situação
deverão ser capazes de apresentar uma denúncia às autoridades competentes
9¯WLPDVTXHVRIUHUDPGDQRVFRQVLGHU£YHLVGHYLGR¢JUDYLGDGHGRFULPHY¯WLPDVTXHVRIUHUDPXPFULPHFRPHWLGRSRU
um motivo tendencioso ou discriminatório que pode, em particular, estar relacionado com as suas características pessoais;
vítimas cuja relação e dependência do agressor as tornam particularmente vulneráveis. A este respeito, as vítimas de terrorismo,
FULPHRUJDQL]DGRWU£ILFRGHVHUHVKXPDQRVYLRO¬QFLDGHJ«QHURYLRO¬QFLDQDVUHOD©·HV¯QWLPDVYLRO¬QFLDVH[XDOH[SORUD©¥R
ou crime de ódio, e vítimas portadoras de deficiência, devem ser devidamente consideradas.
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do Estado-Membro de residência, se não puderem fazê-lo no Estado-Membro em
que o crime foi cometido ou, em caso de crime grave, se não desejarem fazê-lo
no Estado-Membro do crime. A denúncia deverá ser transmitida sem demora ao
Estado-Membro em que o crime ocorreu. Enquanto exceção a esta regra, prevista
SDUDSUHYHQLUFRQIOLWRVGHMXULVGL©¥RHPFDVRVWUDQVIURQWHLUL©RV TXHSRVVDPVHU
desencadeados pela aplicação estrita do princípio da legalidade e pela dedução
GHDFXVD©¥RRILFLRVD Q¥RH[LVWHTXDOTXHUREULJD©¥RGHWUDQVPLWLUDGHQ¼QFLD
TXDQGRDVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVGR(VWDGR0HPEURGHUHVLG¬QFLDM£WHQKDP
H[HUFLGRDVXDFRPSHW¬QFLDQDFLRQDOGHGHGX]LUDFXVD©¥R &RPLVV¥R(XURSHLD
S£J (PERUDQ¥RVHHQFRQWUHH[SUHVVDPHQWHUHIHULGRQRDUWLJRHVWD
SUHYLV¥RUHIOHWHXPDUHJUDJHUDOGHFRRSHUD©¥RHUHVSRQVDELOLGDGHSDUWLOKDGD
entre os Estados-Membros em garantir que os direitos das vítimas se encontram
garantidos para as vítimas que se encontrem nesta situação específica.

4

AS AVALIAÇÕES DA TRANSPOSIÇÃO DA
DIRETIVA E A NOVA ESTRATÉGIA EUROPEIA
A Diretiva sobre os Direitos das Vítimas foi parte de um conjunto de normas e

instrumentos relativos aos direitos das vítimas que a UE veio a adotar progressivamente
nas últimas décadas, apresentando um pretenso instrumento de hard law de natureza
vinculativa, conferindo uma proteção alargada às vítimas. No entanto, os relatórios
relativos à implementação da Diretiva também revelaram uma avaliação insatisfatória.
2DUWLJR|GD'LUHWLYDUHIHUHTXHRV(VWDGRV0HPEURVVHHQFRQWUDYDPREULJDGRV
a colocar em vigor as suas disposições através das disposições legislativas, regulamentares
HDGPLQLVWUDWLYDVQHFHVV£ULDVDW«GHQRYHPEURGH2DUWLJR|SUHYLXTXHRV
Estados-Membros teriam de apresentar à Comissão informações sobre como as vítimas
WLYHUDPDFHVVRDRVGLUHLWRVSUHYLVWRVQD'LUHWLYDDW«GHQRYHPEURGHHGHWU¬V
HPWU¬VDQRVGD¯HPGLDQWH'HDFRUGRFRPRDUWLJR|DWDOVHJXLUVHLDXPUHODWµULR
da Comissão Europeia que explicasse as medidas nacionais tomadas para cumprir a
'LUHWLYDRTXDOGHYHULDHVSHFLILFDPHQWHGHWDOKDUDVD©·HVHDVPHGLGDVDGRWDGDVSHORV
(VWDGRV0HPEURVQRVWHUPRVGRVDUWLJRV||H|(P¼OWLPDLQVW¤QFLDQHQKXPD
dessas disposições foi cumprida.
2FRQVLGHUDQGRHVFODUHFHHVWDREULJD©¥RHPUHOD©¥RDRXWURVGLUHLWRVVHDY¯WLPDWLYHUVD¯GRGRWHUULWµULRGR(VWDGR
Membro onde foi cometido o crime, esse Estado-Membro já não deve ser obrigado a prestar assistência, apoio e proteção a
não ser em relação direta com qualquer processo penal relacionado com o crime em causa, tais como medidas de proteção
especial no decurso das ações judiciais. O Estado-Membro em que a vítima reside deve prestar a assistência, o apoio e a
SURWH©¥RQHFHVV£ULRVSDUDDQHFHVVLGDGHGHUHFXSHUD©¥RGDY¯WLPD &RPLVV¥R(XURSHLDS£J 
1RPHDGDPHQWH'LUHWLYDGR3DUODPHQWR(XURSHXHGR&RQVHOKRUHODWLYD¢OXWDFRQWUDDRDEXVRVH[XDOH¢H[SORUD©¥R
VH[XDOGHFULDQ©DVH¢SRUQRJUDILDLQIDQWLO 8( 'LUHWLYDGR3DUODPHQWR(XURSHXHGR&RQVHOKRUHODWLYD¢SUHYHQ©¥RH
OXWDFRQWUDRWU£ILFRGHVHUHVKXPDQRVH¢SURWH©¥RGDVY¯WLPDV 8( 'LUHWLYDGR3DUODPHQWR(XURSHXHGR&RQVHOKR
UHODWLYD¢OXWDFRQWUDRWHUURULVPR 8( 'LUHWLYDUHODWLYD¢'HFLV¥R(XURSHLDGH3URWH©¥R 8( 5HJXODPHQWR
GR3DUODPHQWR(XURSHXHGR&RQVHOKRVREUHRUHFRQKHFLPHQWRP¼WXRGHPHGLGDVGHSURWH©¥RHPPDW«ULDFLYLO 
8( HPD8(DVVLQRXD&RQYHQ©¥RGHΖVWDPEXOGR&RQVHOKRGD(XURSDSDUDDSUHYHQ©¥RHRFRPEDWH¢YLRO¬QFLDFRQWUD
DVPXOKHUHVHDYLRO¬QFLDGRP«VWLFD  
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2 UHODWµULR GR 3DUODPHQWR (XURSHX GH  3DUODPHQWR (XURSHX   H R
relatório da Comissão Europeia, em atraso face ao ano originalmente previsto, de
SDUD &RPLVV¥R(XURSHLDD GHPRQVWUDPUHVXOWDGRVGHFHFLRQDQWHV1D
DOWXUDGRUHODWµULRGD&RPLVV¥R(XURSHLDKDYLDSURFHVVRVSRULQIUD©¥RHPFXUVRSRU
WUDQVSRVL©¥RLQFRPSOHWDGD'LUHWLYDVREUHRV'LUHLWRVGDV9¯WLPDVFRQWUDDXVWULD%«OJLFD
%XOJ£ULD&UR£FLD&KLSUH5HS¼EOLFD&KHFD(VWµQLD)UDQ©D$OHPDQKD+XQJULDΖW£OLD
Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia
e Suécia. O relatório da Comissão Europeia relativo à transposição da Diretiva concluiu
que, em relação à maioria das disposições, os Estados-Membros não lograram alcançar
XPDWUDQVSRVL©¥RFRPSOHWD D 1RPHDGDPHQWHDSHQDVTXDWUR(VWDGRV0HPEURV
DSUHVHQWDUDP SRUVXDSUµSULDLQLFLDWLYD RVGDGRVHPS¯ULFRVUHOHYDQWHVH[LJLGRV0DLV
ainda, a Dinamarca não adotou a Diretiva sobre os Direitos das Vítimas e o Reino Unido,
DSHVDUGR%UH[LWIRLDLQGDDVVLPFRQVLGHUDGRQDSUHVHQWHDYDOLD©¥R$&RPLVV¥R(XURSHLD
concluiu que o pleno potencial da Diretiva ainda não foi alcançado, quer devido à falta
de transposição pelos Estados-Membros, apesar da natureza abrangente da Diretiva
VREUHRV'LUHLWRVGDV9¯WLPDVTXDQWR¢WUDQVSRVL©¥R GHYHU£WHUVHHPFRQVLGHUD©¥RR
FRQVLGHUDQGRUHIHULGRDFLPD TXHUGDGDVDVOLPLWD©·HVSU£WLFDV¢VXDLPSOHPHQWD©¥R
1RHQWDQWRDPEDVDVDYDOLD©·HV H UHFRQKHFHPRP«ULWRGDDGR©¥R
GD'LUHWLYDHDVPHOKRULDVQDSRVL©¥RGDVY¯WLPDVQRV(VWDGRV0HPEURV2VRUJDQLVPRV
HXURSHXVSDUHFHPHQFRQWUDUVHHPSHQKDGRVHPXOWUDSDVVDURVGHVDILRVTXHFRQWLQXDP
a comprometer os resultados pretendidos.
Nesta nota positiva, a Comissão Europeia adotou uma nova Estratégia da UE sobre
RVGLUHLWRVGDVY¯WLPDVTXHLU£GHOLQHDURWUDEDOKRGD&RPLVV¥RSDUDRSHU¯RGR
 &RPLVV¥R(XURSHLDE FRQWDQGRFRPRVHVIRU©RVGRV(VWDGRV0HPEURVGD
VRFLHGDGHFLYLOHRXWUDVSDUWHVLQWHUHVVDGDVHPPHOKRUDURVGLUHLWRVGDVY¯WLPDV&RP
base nos resultados do relatório atrás referido, bem como no relatório Milquet, que fazia
SDUWHGDHVWUDW«JLDGHILQLGD  HVWDQRYDOLQKDGHDERUGDJHPFHQWUDVHHPFLQFR
prioridades fundamentais: capacitar as vítimas da criminalidade, reforçar a cooperação
HDFRRUGHQD©¥RPHOKRUDURDSRLRHDSURWH©¥RFRQFHGLGRV¢VY¯WLPDVPDLVYXOQHU£YHLV
facilitar o acesso das vítimas à indemnização e reforçar a dimensão internacional dos
GLUHLWRVGDVY¯WLPDV6HJXHXPDOLQKDHVWUDW«JLFDHQYROYHQGRGLIHUHQWHVLQWHUYHQLHQWHV
a nível nacional e comunitário, com o objetivo de cobrir um âmbito alargado de temas
relacionados com as vítimas, especificamente os identificados atualmente como os mais
preocupantes.

Ȋ2VUHODWµULRVPRVWUDPTXHDVY¯WLPDVGHFULPLQDOLGDGHDLQGDQ¥RSRGHPLQYRFDUSOHQDPHQWHRVVHXVGLUHLWRVQD8($V
dificuldades das vítimas no acesso à justiça devem-se principalmente à falta de informação, apoio e proteção insuficientes.
As vítimas são frequentemente expostas a uma vitimização secundária durante o processo penal e quando exigem uma
indemnização. Aqueles que se tornam vítimas de criminalidade quando viajam para o estrangeiro têm ainda mais dificuldade
de acesso à justiça e a uma indemnização. Para as vítimas mais vulneráveis, como vítimas de violência de género, crianças
vítimas, vítimas portadoras de deficiência, vítimas idosas, vítimas de crimes de ódio, vítimas de terrorismo ou vítimas de
WU£ILFRGHVHUHVKXPDQRV«SDUWLFXODUPHQWHGHVDILDGRUSDVVDUSRUSURFHVVRVSHQDLVHOLGDUFRPDVFRQVHTX¬QFLDVGRFULPH
Ȋ &RPLVV¥R(XURSHLDES£J 
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A nova estratégia será composta essencialmente por ações não legislativas. Algumas
das principais ações previstas na nova Estratégia da UE são: estabelecer uma plataforma
dos direitos das vítimas a nível da UE, promover ações baseadas nas lições retiradas
GDSDQGHPLDGD&29Ζ' , promover ações de sensibilização, promover atividades de
IRUPD©¥RGLVSRQLELOL]DUILQDQFLDPHQWRGD8(HUHIRU©DUDFRRSHUD©¥RSDUDPHOKRUDUR
apoio e a proteção para cidadãos da UE vítimas em países terceiros.

Parte II
ANÁLISE DA LITERATURA
SOBRE A DIRETIVA
SOBRE OS DIREITOS
DAS VÍTIMAS
A elaboração da presente análise da literatura serve uma finalidade essencial:
apresentar um quadro teórico em torno da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas que
QRV SHUPLWD LQWHUSUHWDU PHOKRU H DQDOLVDU FULWLFDPHQWH PDLV DGLDQWH RV UHVXOWDGRV
do questionário relativamente ao papel dos serviços de ação penal na promoção dos
direitos das vítimas. Para o efeito, apresentar-se-á ao leitor uma visão sistematicamente
orientada para três temas principais:
1. Dificuldades no enquadramento dos direitos das vítimas na Diretiva que se
HQFRQWUDPVREDQ£OLVHQRSUHVHQWHUHODWµULR XPDYH]PDLVUHVWULQJLGDHPWHUPRV
gerais, aos direitos à informação e comunicação, proteção, acesso aos serviços de
apoio às vítimas, acesso e garantias dos serviços de justiça restaurativa e direitos
GDVY¯WLPDVUHVLGHQWHVQRXWUR(VWDGR0HPEUR 
2. Caracterização dos modelos mais frequentes de transposição da Diretiva sobre
os Direitos das Vítimas para o direito interno; e
3. O papel do procurador público na Diretiva sobre os Direitos das Vítimas.
Acreditamos que os temas referidos irão ter um impacto na análise ao questionário
que se segue. Portanto, é essencial começar por entender quais são as dificuldades e
orientações que se poderão encontrar através de uma análise da literatura sobre a
Diretiva sobre os Direitos das Vítimas.

Ȋ2FRQILQDPHQWRGDVRFLHGDGHGXUDQWHDSDQGHPLD&29Ζ'UHJLVWRXXPDXPHQWRQDYLRO¬QFLDGRP«VWLFDDEXVR
sexual infantil, cibercrime e crimes de ódio racista e xenófobo. É, portanto, crucial reforçar o quadro de apoio e proteção
GDVY¯WLPDVHJDUDQWLUTXH«UHVLOLHQWHHPVLWXD©·HVGHFULVHȋ &RPLVV¥R(XURSHLDES£J 
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1

DIFICULDADES NO ENQUADRAMENTO
DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS NA DIRETIVA
Como referido anteriormente, o conceito mais amplo de vítima presente e subjacente

a todos os conteúdos da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas convoca tanto a pessoa
VLQJXODUTXHVRIUHXGDQRVFRPR DOJXQV IDPLOLDUHV(VWHDODUJDPHQWRGDQR©¥RGHY¯WLPDV
«DSUHHQGLGRHH[SOLFDGRFRPRWDOQDOLWHUDWXUD v.g. 3HHUVS£J6KDSODQG
S£J 3RGHDSDUHQWDUVHUXPFRQFHLWRSDF¯ILFR0DVDYHUGDGH«TXHPHVPR
GLDQWHGHXPFRQFHLWRFRPXPDKLVWµULDORQJDFRPXPROKDUPDLVDWHQWR«SRVV¯YHO
encontrar um mar de turbulência, com um impacto direto sobre o enquadramento dos
direitos das vítimas na Diretiva.
Tudo poderá começar na definição de quem deve determinar se uma pessoa sofreu
danos ou não. Será a pessoa em questão, a vítima, quem o deva fazer ou é necessário ter
uma avaliação externa da questão, nomeadamente pelos serviços de apoio às vítimas
ou os serviços do Estado que confirmam, de facto, a existência efetiva de uma vítima?
&RQFHQWUDQGRDDQ£OLVHVRERDUWLJR|SRGHU£REVHUYDUVHXPUHFRQKHFLPHQWRLPHGLDWR
de todos os direitos das vítimas identificados no mesmo, sem requisitos subsequentes,
H6KDSODQG S£J VXVWHQWDTXHRGLUHLWRGHDFHVVRDRVVHUYL©RVGHDSRLR¢V
vítimas presente no artigo 8.º indica que se trata realmente de um direito das vítimas,
pertencendo às mesmas. Portanto, não estarão dependentes de uma avaliação individual
do caso nem da avaliação das necessidades específicas existentes, de modo a ter acesso
DDSRLR QHPDRXWURVGLUHLWRV $GHFLV¥RGHVHVHUFRQVLGHUDGRY¯WLPDRXQ¥R«DVVLP
uma decisão pessoal. Uma vez que se trata da decisão relativa ao acesso ao sistema
de justiça penal, de efetuar ou não uma denúncia, de aceder aos serviços de apoio às
vítimas ou a outro tipo de apoio, ou não o fazer. Parece que esta é única interpretação
possível à luz do conceito expresso previamente segundo o qual se concebe o crime
como uma violação de direitos individuais. Mas quando a vítima dá um passo em frente
e se assume como tal, surgem outros problemas.
8PFRQMXQWRGHTXHVW·HVGL]UHVSHLWR¢HILF£FLDGRGLUHLWR¢LQIRUPD©¥R DUWLJR
| -£Q¥RHVWDPRVDGLVFXWLUVHXPDSHVVRDSRGHLQYRFDUGLUHWDPHQWHRVHXHVWDWXWR
de vítima. A resposta a essa questão é positiva. O problema agora é mais abrangente.
O direito geral à informação é de natureza decisiva, pelo facto de que, na ausência
GD VXD PDWHULDOL]D©¥R SU£WLFD D Y¯WLPD Q¥R WHU£ FRQKHFLPHQWR GH RXWURV GLUHLWRV
*URHQKXLMVHQ 3HPEHUWRQS£J 3RUWDQWRHVWH«GHIDFWRXPDWRFU¯WLFR
uma vez que permite às vítimas alcançarem uma posição de igualdade em relação às
SDUWHVWHVWHPXQKDVHDXWRULGDGHV 3«UH]0DU¯QS£J 7RGDYLDDLQYHVWLJD©¥R
demonstra exemplos em que a comunicação escrita padronizada ou mesmo cópias
integrais de disposições legais são entregues com uma total ausência de adaptação
$LQGDDVVLPRFRQFHLWRGHY¯WLPDGD'LUHWLYDVREUHRV'LUHLWRVGDV9¯WLPDVQ¥RYDLW¥RORQJHTXDQWRSRGHULDVHSRU
exemplo, se tivesse optado por uma abordagem dogmática sobre o conceito de sobrevivente, como a apresentada por Dijk
YJSDUDXPDYLV¥RJHUDOS£JV 
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HVFULWDRXRUDOGDVLQIRUPD©·HVUHODWLYDV¢VHVSHFLILFLGDGHVGRFDVR ΖYDQNRYLFHWDO
S£JV RTXHSDUHFHILFDUPXLWRDTX«PGRVREMHWLYRVGRDUWLJR|XPDYH]
que, dessa forma, as especificidades da vítima em causa não são abordadas nem as
VXDVFDUDFWHU¯VWLFDVSHVVRDLVRXDVFLUFXQVW¤QFLDVGRFDVR 3«UH]0DU¯QS£JV
 'D¯TXHH[LVWHXPDSRVVLELOLGDGHUHDOGHHQFRQWUDUPRVDTXLXPGLUHLWR¢
informação meramente formal. A vítima recebe informação, mas que não se adequa ao
caso. Acresce ainda que, no que respeita à entrega de uma confirmação da denúncia à
vítima, existem indícios de que esta poderá depender de uma solicitação por parte da
Y¯WLPD ΖYDQNRYLFet al.S£J RTXHFRQVLGHUDQGRDIDOWDGHFRQKHFLPHQWRGD
vítima a respeito deste direito, prejudica frequentemente o seu gozo, e, uma vez mais,
parece também entrar em conflito com as finalidades da Diretiva quanto à informação
cfr. DUWLJRV|H| XPDYH]TXHVHDY¯WLPDQ¥RIRULQIRUPDGDVREUHRVSURFHGLPHQWRV
SDUDHIHWXDUGHQ¼QFLDVVHU£GLI¯FLOOLGDUFRPRVPHVPRV(DLQGDTXHDY¯WLPDWHQKD
FRQKHFLPHQWRGHVVHVSURFHGLPHQWRVSRGHU£DLQGDFRORFDUVHDTXHVW¥RGDOHJLWLPLGDGH
de, digamos, uma cópia da denúncia mediante solicitação, uma vez que, se a Diretiva
UHIHUH TXH D Y¯WLPD UHFHEH ȆXPD FRQILUPD©¥R SRU HVFULWRȇ DUWLJR |  WDO LPSOLFD XP
significado direto e um comando para o destinatário da norma que não se coaduna com
a presença de intermediários ou procedimentos. Caso contrário, o seu conteúdo será
diferente e inesperado. Considerados todos os aspetos, os procedimentos relativos ao
direito a receber informação sobre como efetuar uma denúncia de um crime ao abrigo
GRDUWLJR|Q¥RSRGHPHQWUDUHPFRQIOLWRRXH[LJLUUHTXLVLWRVDGLFLRQDLVIDFHDRVTXH
se encontram previamente estabelecidos no artigo 5.º. Caso contrário, o conteúdo e
alcance deste direito serão distorcidos, o que significa que qualquer solução jurídica
de um Estado-Membro que submeta a vítima a qualquer procedimento para obter uma
prova escrita de confirmação irá entrar em conflito com a Diretiva sobre os Direitos
das Vítimas.
Um outro conjunto de problemas liga o próprio conceito de vítima aos serviços
de apoio às vítimas, e ainda é possível encontrar equívocos quanto a esta matéria ou,
pelo menos, um entendimento mais estrito a nível nacional, uma vez que vários Estados
limitam o acesso aos serviços de apoio às vítimas a tipos específicos de vítimas ou
FRQWH[WRVQRPHDGDPHQWHPXOKHUHVDEXVDGDVFULDQ©DVDEXVDGDVHY¯WLPDVGRWU£ILFR
HRXGHWHUURULVPR *DYULHOLGHVS£JΖYDQNRYLFet al.S£J



. Embora

se deva ter presente as diferentes abordagens à organização dos serviços de apoio às
vítimas, dado que, em determinados Estados, os serviços podem encontrar-se apenas
RUJDQL]DGRVSHOR(VWDGRDRSDVVRTXHQRXWURVRWUDEDOKR«HIHWXDGRSULQFLSDOPHQWH
através de ONG, poderá concluir-se que um sistema bem coordenado poderá exigir que
XPJUXSRGHWUDEDOKRGHXPDUHGHGHDJ¬QFLDVFULHXPVHUYL©RFRHUHQWHGDSHUVSHWLYD
GDVY¯WLPDV 6KDSODQGS£J 1RHQWDQWRVHUYL©RVLG¬QWLFRVSRUWRGDD(XURSD
$RXWUDIDFHGDPRHGD«GDGDSRUSD¯VHVRQGHWRGDVDVY¯WLPDVGHFULPLQDOLGDGHV¥RDSRLDGDVSHOR(VWDGRDWUDY«VGH
apoio financeiro oferecido a ONG generalistas, ou seja, ONG que apoiam todos os tipos de vítimas, juntamente com apoios
especificamente dirigidos a determinadas tipologias de vítimas, como as vítimas de violência ou transexuais. É o exemplo
SRUWXJX¬VWHQGRD$3$9FRPRVHUYL©RJHQHUDOLVWDGHDSRLR¢VY¯WLPDVHD80$58QL¥RGH0XOKHUHV$OWHUQDWLYDH5HVSRVWD
RXΖ/*$3RUWXJDOΖQWHUYHQ©¥R/«VELFD*D\%LVVH[XDO7UDQVHΖQWHUVH[RFRPRH[HPSORVGHVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDVHP
contextos especializados.
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SRGHULDPFULDUXPHIHLWRGHFLPDSDUDEDL[R *DYULHOLGHVS£J QHXWUDOL]DQGRD
diversidade local e a criatividade institucional. Uma solução de meio termo poderia ser
garantir serviços de apoio às vítimas coordenados com as forças policiais, os serviços de
ação penal e os tribunais através de uma cultura comum HPFHUWDV£UHDVHVVHQFLDLV %DKU
0HOXPS£J 7RGDYLDFRPXPPRGHORGHVVHJ«QHURRXFRPTXDOTXHURXWUR
em vias de ser concebido, existem pontos não negociáveis, tais como a compreensão
mútua sobre a natureza obrigatória da existência dos serviços de apoio às vítimas e
a necessidade de proteção de todas as vítimas de crime. Estes são aparentemente
os padrões mínimos a acordar. Caso contrário, irão existir, simultaneamente, efeitos
transversais e limitativos não apenas no que respeita ao acesso a esses direitos mas
também sobre a forma como são disponibilizados.
Como última referência relativamente às dificuldades de enquadramento da Diretiva,
K£TXHFRQVLGHUDURDFHVVRDRVVHUYL©RVGH-XVWL©D5HVWDXUDWLYD2DUWLJR|DVVXPHXP
QRYRSDUDGLJPD8PSDUDGLJPDTXHM£Q¥RFRQKHFHDVUHVWUL©·HVGHXPDGHWHUPLQDGD
SU£WLFDUHVWDXUDWLYDFRPRVXFHGLDDQWHULRUPHQWHQD'HFLV¥RTXDGURDQFRUDGR DSHQDV 
QDPHGLD©¥RSHQDOQR¤PELWRGRSURFHVVR DUWLJR| HUHGLJLGRGHXPDIRUPDTXH
permitia aos Estados restringi-la a pequena criminal ou excluir certos tipos de crimes
FRPRSRUH[HPSORDYLRO¬QFLDGRP«VWLFD /DXZDHUWS£J 3HODSULPHLUD
YH]D8(UHJXODD-XVWL©D5HVWDXUDWLYDDEULQGRDSRUWDDY£ULDVSU£WLFDV &RQVLGHUDQGR
 HPWRGDVDVIDVHVGRSURFHVVRLQFOXLQGRDQWHVHDSµVDFRQGHQD©¥R *UDYULHOLGHV
 S£J   WUDWDQGR D -XVWL©D 5HVWDXUDWLYD GH XPD SHUVSHWLYD GRJP£WLFD WDQWR
como uma alternativa, quando é utilizada, por exemplo, enquanto medida de diversão,
e como uma forma complementar de praticar justiça, dado que também poderá ocorrer
MXQWDPHQWHFRPRSURFHGLPHQWRSHQDO *UDYULHOLGHVS£J VHQGRPXLWRPDLV
GR TXH XPD DOWHUQDWLYD DR VLVWHPD GH MXVWL©D SHQDO %DURQD 9LOODU    3RGH
dizer-se que a política da UE quanto a esta matéria em particular foi de vanguarda,
DQWHFLSDQGRDRULHQWD©¥RTXHR&RQVHOKRGD(XURSDDGRWDULDVXEVHTXHQWHPHQWHSRU
YLDGD5HFRPHQGD©¥R  UHODWLYD¢-XVWL©D5HVWDXUDWLYDHP PDW«ULDSHQDO . Não
obstante este nota aparentemente positiva, as perplexidades surgem rapidamente.
Enquanto a Decisão-Quadro apresentou a mediação como obrigatória aos EstadosMembros, a Diretiva sobre os Direitos das Vítimas não o faz quanto à Justiça Restaurativa.
2SUHVVXSRVWRGHTXHGHSHQGHRDUWLJR|«RGHTXHDVY¯WLPDVQ¥RJR]DPGHXP
direito aos serviços de justiça restaurativa, tendo apenas o direito a garantias no contexto
da Justiça Restaurativa. Como tal, as vítimas são protegidas através de uma série de
garantias quando se analisam esses serviços HPERUDQ¥ROKHVVHMDUHFRQKHFLGRR
GLUHLWRGHRVH[LJLUDRV(VWDGRV0HPEURV /DXZDHUWS£J 6HRVVHUYL©RV
    2 TXH RIHUHFH XP XQLYHUVR DPSOR H DPELFLRVR GH SRVVLELOLGDGHV GH LQWHUYHQ©¥R GD -XVWL©D 5HVWDXUDWLYD Q¥R VH
restringindo ao processo penal formal, uma vez que permite a aplicação de práticas restaurativas, por exemplo em contexto
prisional, a nível pós-sentença, como forma de fomentar a resolução de conflitos entre reclusos e funcionários da prisão.
3DUDXPDYLV¥RJHUDOGRFRQWH¼GRGDUHFRPHQGD©¥RGR&RQVHOKRGD(XURSD+DJHPDQQ  S£JHVVΖPSRUWDDLQGD
UHIHULUTXHD'LUHWLYDVREUHRV'LUHLWRVGDV9¯WLPDVWDPE«PHVW£HPOLQKDFRPDVSULQFLSDLVRULHQWD©·HVGDlHGL©¥RGR
+DQGERRNRQ5HVWRUDWLYH-XVWLFH3URJUDPVGH'DQGXUDQG9RJWH/HH  GDV1D©·HV8QLGDV1HVVHVWHUPRVD'LUHWLYD
«PHQFLRQDGDQR0DQXDOQXPDQRWDSRVLWLYDFRPRXPLQVWUXPHQWRLQWHUQDFLRQDOMXULGLFDPHQWHYLQFXODWLYR S£JVH 
1R¤PELWRGRSURFHVVRSHQDOPDVQ¥RQRFDVRGDVSU£WLFDVUHVWDXUDWLYDVSUDWLFDGDVDW¯WXORH[WUDMXGLFLDO 0DUW¯Q'L]
S£J 
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H[LVWLUHPGHYHPVHUSUHVWDGRVUHVSHLWDQGRGHWHUPLQDGRVSDGU·HV *UDYULHOLGHV
S£J &DVRFRQWU£ULRD'LUHWLYDQ¥RWHPQDGDDUHIHULUΖVWRSDUHFHVHUXPSDUDGR[R
$-XVWL©D5HVWDXUDWLYDVXUJHQDOLVWDGHGLUHLWRVDRVTXDLVDY¯WLPDGHYHWHUDFHVVR DUWLJR
|Q|DO¯QHDM PDVDSDUHQWHPHQWHVHRVGLUHLWRVQ¥RVHHQFRQWUDPGLVSRQ¯YHLVQR
país específico em questão, essa parte da informação entregue deverá ser deixada em
branco, ou suprimida da informação entregue à vítima. Embora exista um apoio ativo à
IRUPD©¥RGRVSURILVVLRQDLVGD-XVWL©D5HVWDXUDWLYDSRUYLDGRDUWLJR|DLQGDDVVLPDV
vítimas não têm o direito de exigir diretamente aos Estados-Membros que disponibilizem
esses serviços, ainda que constituam um modo de responder às necessidades das vítimas
que, aparentemente, constituem uma prioridade para a conceção da Diretiva. Quanto
a esta matéria, a UE não poderá sustentar que os serviços de Justiça Restaurativa já
se encontram em funcionamento por toda a Europa, pelo menos, pelo facto de que a
%XOJ£ULDH5RP«QLDDSHQDVVHWRUQDUDP(VWDGRV0HPEURVGD8(HPHD&UR£FLD
HP  RX VHMD DSµV D FHVVD©¥R GR HIHLWR YLQFXODWLYR GR DUWLJR | GD 'HFLV¥R
quadro. Portanto, na prática, pelo menos nesses países, e ainda nos que se irão tornar
Estados-Membros da UE no futuro, existe uma forte possibilidade de, no final de contas,
QXQFDFKHJDUHPDWHU6HUYL©RVGH-XVWL©D5HVWDXUDWLYD3RGHU£DOHJDUVHTXHDVROX©¥R
atual da Diretiva elimina o receio de que o Estado distorça uma das razões originais do
surgimento da Justiça Restaurativa: devolver o conflito subjacente ao crime à vítima, ao
autor do crime e à comunidade, colocando um termo a uma espécie de monopólio do
(VWDGRTXDQWRDHVWDPDW«ULD *UDYULHOLGHVS£J 7RGDYLDVHJXQGRDQRVVD
SHUVSHWLYDIRLIHLWDXPDRS©¥RTXHUHSUHVHQWDXPSDVVRDWU£VQRUHFRQKHFLPHQWRGHXP
direito concreto das vítimas, sem considerar modelos que se pudessem enquadrar em
realidades diferentes, demarcando-se de uma solução comum para todos os problemas
*UDYULHOLGHVS£J 7DOYH]H[LVWDXPSUREOHPDPDLVSURIXQGRUHODFLRQDGRFRP
a forma como os processos restaurativos são implementados por toda a Europa: eles
surgem, em grande medida, o sistema de justiça penal tradicional, tal como o artigo
|GD'HFLV¥RTXDGURDSDUHQWHPHQWHH[LJLDVHQGRHPJUDQGHSDUWHRULHQWDGRVSDUD
RDXWRUGRFULPHHSRGHQGRDLQGDKDYHUXPDSUHVV¥RQRVHQWLGRGDSDUWLFLSD©¥RGD
Y¯WLPD :DOJUDYHS 3RUWDQWR«SRVV¯YHOTXHDGLVWRU©¥RGRFRQWH¼GRRULJLQDO
relativo à Justiça Restaurativa agora apontado e que exige recuos na política da UE
WHQKDUHVXOWDGRGDSUµSULDSRO¯WLFDGD8((PYH]GHVHUHFXDURSUREOHPDSRGHU£VHU
enfrentado diretamente, adaptando os modelos existentes a uma Justiça Restaurativa
verdadeiramente orientada para a vítima. E a UE deve ter um papel central em tal
processo. A conclusão quanto à matéria da Justiça Restaurativa é que: a Diretiva não é
VXILFLHQWH /DXZDHUWS£J 
Após uma análise às dificuldades do enquadramento dos direitos das vítimas na
'LUHWLYDFKHJDVHDXPDFRQFOXV¥RRFRQWH¼GRGD'LUHWLYDQ¥RGHYHUHSUHVHQWDUROH¥R
GH:LWWJHQVWHLQ S£J FXMDO¯QJXDQ¥R«FRPSUHHQGLGDSHORVVHUHVKXPDQRV
DSHQDVSRURXWURVOH·HV&RPLVWRSUHWHQGHVHVXEOLQKDUTXHDIRUPDFRPRRVGLUHLWRV
são enquadrados, reduzidos a palavras ao nível da UE, não pode ser visto pelos EstadosMembros e pelos seus cidadãos como algo incompreensível, inalcançável, tal como a
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O¯QJXDGROH¥R«SDUDRVVHUHVKXPDQRV$RPHVPRWHPSRDIRUPDFRPRRV(VWDGRV
Membros aplicam a Diretiva na prática não pode criar obstáculos ao acesso aos seus
GLUHLWRV&DVRFRQWU£ULRKDYHU£O¯QJXDVGLIHUHQWHVSDUDRVPHVPRVGLUHLWRVSRUWRGDD
Europa e isso fará com que sejamos estrangeiros no nosso próprio Continente. O aforismo
do leão de Wittgenstein no contexto da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas exige uma
maior articulação quanto à conceção dos direitos, mas sem que se deem passos atrás
relativamente aos direitos que já se encontrem sob a análise da UE. Para além disso,
exalta uma interpretação pouco surpreendente dos direitos das vítimas, para que toda
a gente se refira à mesma dimensão e conteúdo dos direitos em toda a Europa. Talvez
esta seja uma conclusão óbvia, mas tendo analisado todas as dificuldades relativas ao
enquadramento dos direitos das Diretivas, parecem ser objetivos difíceis de alcançar.

2

CARACTERIZAÇÃO DOS MODELOS
MAIS FREQUENTES DE TRANSPOSIÇÃO DA
DIRETIVA SOBRE OS DIREITOS DAS VÍTIMAS
De uma perspetiva internacional, a Diretiva sobre os Direitos das Vítimas constitui

XPLQVWUXPHQWROHJDO¼QLFRXPDYH]TXHUHFRQKHFHXPFRQMXQWRGHGLUHLWRVGDVY¯WLPDV
exigindo aos Estados-Membros formas de os abordar. Ao estabelecer um conjunto
FRPSUHHQVLYRGHSULQF¯SLRVIDYRU£YHLV¢VY¯WLPDVOHJDOPHQWHYLQFXODWLYRV 9DQ'LMNDQG
*URHQKXLMVHQS£J DVLQWHQ©·HVGD8(WRUQDUDPVHFODUDV1RHQWDQWRWHQGR
em conta a textura jurídica diversa da Europa, desde os modelos anglo-saxónicos até
aos modelos continentais, e as diferentes soluções institucionais, com uma arquitetura
e articulação diferenciadas relativamente às autoridades policiais, tribunais, serviços de
apoio às vítimas e de justiça restaurativa e outras organizações, não se poderiam exigir
UHVXOWDGRVKRPRJ«QHRV %LIILet al.ES£J 0HVPRTXDQGRRSRQWRGHSDUWLGD«
a mesma legislação, neste caso, a Diretiva sobre os Direitos das Vítimas, as realidades
experienciadas a nível nacional irão certamente determinar variações no cumprimento,
GDGRTXHDIRUPDFRPRTXDOTXHU'LUHWLYD«LPSOHPHQWDGDDQ¯YHOQDFLRQDOYDULD %DKU
0HOXPS£J 'HYHU£WHUVHHPFRQVLGHUD©¥RTXHSDUDDO«PGDVREULJD©·HV
assumidas no seio da UE, os governos nacionais também se encontram vinculados
aos seus cidadãos e, ainda mais concretamente, ao seu eleitorado, o que poderá ditar
manobras estratégicas e decisões especiais relativamente à forma de transposição de uma
determinada diretiva. Adicionalmente, o ambiente social e dos meios de comunicação e
a pressão institucional de alguns organismos profissionais também poderá influenciar
a forma como o corpo normativo da transposição é criado. Para além do ambiente
externo já referido, os governos têm de lidar com o enquadramento jurídico nacional
existente quando decidem a forma como a transposição irá ser efetuada, e de seguida
optar pela: criação de novos diplomas legislativos, a adaptação de leis existentes, a
PHUD LQWURGX©¥RGHDMXVWDPHQWRVGHRUGHPSU£WLFDQDV6HFUHWDULDVGH(VWDGRHRX
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QRIXQFLRQDPHQWRGHRUJDQLVPRVSURILVVLRQDLVRXQHQKXPDIRUPDGHWUDQVSRVL©¥R
IRUPDOSHUPLWLQGRDDSOLFD©¥RGLUHWDGDGLUHWLYDDQ¯YHOQDFLRQDO &RQZD\S£J
e segs., SchützeS£Je segs.7XUQHUS£Je segs. 
7RGRVHVVHVSRVV¯YHLVFRQVWUDQJLPHQWRVQDFLRQDLVWRUQDPGLI¯FLOTXDOTXHUKLSRW«WLFR
exercício que vise antecipar a forma como uma Diretiva em particular que surja vá ser
transposta a nível interno e, para além disso, traçar os cenários esperados. Ainda assim,
existem exemplos.
Os estudos de Falkner e Treib relativos ao cumprimento das Diretivas da UE por
todos os Estados-Membros propõem ‘mundos de cumprimento’. A orientação mais
UHFHQWHTXHDSUHVHQWDUDPTXDQWRDHVWDPDW«ULDHPDSRQWDSDUDȆTXDWURPXQGRV
de cumprimento’, com um aumento de três para quatro, após a entrada, na década de
GRV(VWDGRV0HPEURVGD&RPXQLGDGH(FRQµPLFD(XURSHLD &(( GR&HQWURH
/HVWHGD(XURSD2SULPHLURPXQGRSURSRVWR«RȆ0XQGRGR&XPSULPHQWRGD/HLȇ 
S£J RQGHDWUDQVSRVL©¥RUHVSHLWDDRULHQWD©¥RGD8(HRFRUUHDWHPSDGDPHQWH2
objetivo do cumprimento sobrepõe-se às preocupações internas e, uma vez em vigor, os
resultados da transposição são caracteristicamente bem-sucedidos. Seguindo os mesmo
estudos, a Dinamarca, Suécia e Finlândia pertencem ao mundo do cumprimento da lei.
1RȆ0XQGRGD3RO¯WLFDΖQWHUQDȇ S£J H[LVWHXPDWHQV¥RSHUVLVWHQWHHQWUHRV
requisitos da UE e a política interna. A transposição da UE para o direito interno não é
um objetivo em si mesmo, porque obedecer às normas da UE é um objetivo entre vários
outros. Como tal, nos casos de conflitos claros entre os requisitos da UE e os interesses
de política interna, o resultado mais provável é a falta de cumprimento. Mas a aplicação
e a execução das leis de transposição não constituem um problema significativo,
dado que o principal obstáculo ao cumprimento é a resistência política e isso ocorre
SULQFLSDOPHQWHQDIDVHGDWUDQVSRVL©¥R$VVLPDXVWULD%«OJLFD$OHPDQKD+RODQGD
(VSDQKDH5HLQR8QLGRSHUWHQFHPFDUDFWHULVWLFDPHQWHDRPXQGRGDSRO¯WLFDLQWHUQD
2Ȇ0XQGRGD1HJOLJ¬QFLDGD7UDQVSRVL©¥Rȇ S£J «RQGHDVREULJD©·HVGH
WUDQVSRVL©¥RIUHTXHQWHPHQWHQ¥RV¥RUHFRQKHFLGDV&RPRWDODVODFXQDVQDDSOLFD©¥RH
execução constituem um fenómeno frequente. A Grécia, França, Luxemburgo e Portugal
reconduzem-se ao mundo da negligência da transposição. Finalmente, no ‘Mundo
GDV/HWUDV0RUWDVȇ S£J DWUDQVSRVL©¥RGDV'LUHWLYDVGD8(SRGHU£DW«VHU
cumprida, dependendo da constelação política prevalecente entre os intervenientes a
nível interno. Todavia, em termos de aplicação e supervisão, a falta de cumprimento é a
regra. Como tal, existe uma falta de eficácia significativa dos códigos legislativos, sendo
HVVDWDPE«PDUD]¥RSHODTXDODVVXDVOHWUDVVHHQFRQWUDPPRUWDV$5HS¼EOLFD&KHFD
Hungria, Irlanda, Itália, Eslováquia e Eslovénia formam o mundo das letras mortas.
A Diretiva sobre os Direitos das Vítimas coloca-nos desafios adicionais quanto à
matéria dos mundos de cumprimento, não só pelo facto de estarmos a entrar numa área
HPTXHDVREHUDQLDGRV(VWDGRV0HPEURVDLQGDHQFRQWUD DOJXP YDORUPDVWDPE«P
pelo facto de a adesão à aplicação dos direitos das vítimas se encontrar ancorada numa
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série de fatores marcados pela nomenclatura nacional, tais como a boa governação
HXPDVRFLHGDGHFLYLODWLYD *URHQKXLMVHQ 3HPEHUWRQS£J 6HDQWHVGD
Diretiva sobre os Direitos das Vítimas, era possível encontrar velocidades diferentes
na aplicação dos direitos das vítimas por todos os Estados-Membros da UE, a Diretiva
influenciou definitivamente a justiça penal e o sistema de apoio às vítimas dos EstadosMembros, mas esse processo de transformação não poderá ser considerado um fenómeno
¼QLFRPDVFRPRXPDRSHUD©¥RGRPHUFDGROLYUH *URHQKXLMVHQ 3HPEHUWRQ
S£J (DSDUWLUGHVWD¼OWLPDSHUVSHWLYDDFDSDFLGDGHGR(VWDGRHDRUJDQL]D©¥RGD
sociedade civil nas democracias mais antigas da UE, em termos estatísticos, contam com
XPGHVHQYROYLPHQWRPDLRU 6LVVHQLFKS£J &RPRWDOTXDQGRVHGHX
ao período de transposição da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas, os países não se
HQFRQWUDYDPSHUIHLWDPHQWHDOLQKDGRV$OJXQVGHOHVM£VHHQFRQWUDYDPQXPHVW£GLRGH
GHVHQYROYLPHQWRDYDQ©DGRWHQGRFKHJDGRHPSULPHLUROXJDUDRPXQGRGRFXPSULPHQWR
GDOHLHQTXDQWRRXWURVRVTXHWLQKDPXPPHQRUQ¯YHOGHSURWH©¥RGDVY¯WLPDVM£VH
constituíam como um mundo de letras mortas quando começaram.
$LGHLDGDYDULD©¥RQRFXPSULPHQWRSRGHU£DLQGDUHODFLRQDUVHFRPXPDRXWUDOLQKD
GHDQ£OLVH8PDOLQKDGHDQ£OLVHYHLFXODGDSRU)O\YEMHUJLQVSLUDGDSHODfronese Aristotélica,
reinterpretando a ideia de sabedoria prática, de modo a tomar em consideração as
QHFHVVLGDGHV GDV FL¬QFLDV VRFLDLV FRQWHPSRU¤QHDV   QRPHDGDPHQWH DWUDY«V
da reação pública e a consequente capacidade de mudar o mundo das tomadas de
GHFLV¥RSRO¯WLFDV )O\YEHUJ 3DUDRHIHLWRDRLQY«VGHXPDDEVWUD©¥RSXUDH[LVWH
a necessidade de considerar os próprios intervenientes. A literatura já nos oferece uma
metodologia de ecologia social, e existem exemplos da sua aplicação relativamente a
SDUWHGRVWHPDVDFROKLGRVSHOD'LUHWLYDv.g. com uma atenção específica sobre a Justiça
5HVWDXUDWLYD %UHQQDQ -RKQVWRQH 0DVH[LVWHXPDOLQKDGHLQYHVWLJD©¥RUHODWLYD
DRFRQWH[WRGDMXVWL©DSHQDOGHDVVLVW¬QFLD¢VY¯WLPDV %LILet al.ES£JHVHJV 
combinando a análise dos sistemas de justiça penal, o clima penal, as preocupações
relativas à criminalidade, a confiança no governo e a corrupção, o primado do direito e
a confiança na justiça, que sugere uma divisão dos Estados-Membros da UE em cinco
JUXSRV %LILet al.ES£JV 2SULPHLUR«RDQJORVD[µQLFRFRPRVLVWHPD
GHGLUHLWRDQJORVD[µQLFRFRQWUDGLWµULRTXHDSUHVHQWDXPDWD[DGHHQFDUFHUDPHQWR
relativamente elevada e a crescer rapidamente. Quanto às preocupações relativas à
criminalidade, ao primado do direito, corrupção e confiança na justiça, os países angloVD[µQLFRVV¥RVHPHOKDQWHVDRVGRQRURHVWHGD(XURSDisto é, com poucas preocupações
relativas à criminalidade, uma elevada confiança na justiça, experiência relativa ao primado
do direito e baixos níveis de perceção da corrupção. O segundo grupo é do Leste, em
que os sistemas de direito civil se encontram em vigor, com taxas de encarceramento
ainda maiores mas a aumentar moderadamente, preocupações sobre a criminalidade
relativamente elevadas, níveis relativamente elevados de perceção da corrupção e
níveis baixos de experiência do primado do direito. O terceiro consiste no grupo do
Sul, igualmente com sistemas de direito civil, com taxas de encarceramento moderadas
mas a aumentar, preocupações relativas à criminalidade e um nível de perceção da
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corrupção relativamente elevadas e uma experiência do primado do direito superior à
da Europa de Leste, mas inferior ao noroeste da Europa e aos países escandinavos. O
quarto grupo é o Noroeste, uma vez mais, com sistemas de direito civil, com taxas de
encarceramento moderadas mas a aumentar, baixos níveis de preocupações relativas
à criminalidade, elevada confiança na justiça e de experiência do primado do direito e
baixos níveis de perceção de corrupção. Por último, o grupo Escandinavo, com sistemas
de direito civil, uma taxa de encarceramento baixa e a aumentar apenas moderadamente,
os mais baixos níveis de preocupações relativas à criminalidade, uma elevada confiança
na justiça e de experiência do primado do direito.
(PERUD D DERUGDJHP DQWHULRU Q¥R WHQKD YLVDGR D FRQFH©¥R GH PRGHORV SDUD
WUDQVSRVL©¥RGH TXDOTXHU 'LUHWLYDDVXDHVV¬QFLDDLQGDVHHQFRQWUDDOLQKDGDFRP
RSURSµVLWRGDDWXDOOLQKDGHH[SRVL©¥RXPDYH]TXHDSUHVHQWDXPDFDUDFWHUL]D©¥R
fundamental dos diferentes grupos de Estados-Membros da UE no que respeita ao
contexto da justiça penal da assistência às vítimas. Como tal, saber quando nos deparamos
com um Estado mais ou menos favorável à vítima poderá também ser uma forma de
antecipar qual será o comportamento desse país no que respeita ao cumprimento dos
instrumentos externos relativos aos direitos das vítimas, tal como as Diretivas da UE.
$RUHDOL]DUXPH[HUF¯FLRGHYHULILFD©¥RFUX]DGDKLSRW«WLFRFRPELQDQGRDDERUGDJHP
GHFXPSULPHQWRGDVGLUHWLYDVGRVȊTXDWURPXQGRVȋHDPHWRGRORJLDGDHFRORJLDVRFLDO
referida anteriormente, os resultados relativos ao impacto da legislação da UE sobre a
legislação nacional poderão oferecer uma perspetiva orientada para a vítima específica.
8PHVWXGRGHVVHJ«QHURM£IRLUHDOL]DGR %LILet al.ES£JHVHJV HRVUHVXOWDGRV
V¥RXPDYH]PDLVEDVWDQWHVHPHOKDQWHV7DOFRPRQRPXQGRGRFXPSULPHQWRGDOHL
o grupo de países Nórdicos é o tem maior probabilidade de implementar plenamente
a legislação da UE. O mundo da política interna é composto pelo grupo de países do
Noroeste e Anglo-saxónicos. O mundo da negligência da transposição corresponde
ao grupo do Sul. Por último, o mundo das letras mortas é composto pelos países da
Europa de Leste.
Para efeitos do presente relatório, poderão retirar-se três conclusões das
FRQVLGHUD©·HVGHYHULILFD©¥RFUX]DGDDFLPD $(VSDQKDHQFRQWUDYDVHRULJLQDOPHQWH
no mundo da política interna, mas dado que a abordagem de ecologia social reconduziu
este país ao grupo do Sul, isto significa que se situa agora, de um ponto de vista teórico,
algures entre o modelo de cumprimento das diretivas limitado à política interna e o
PXQGRGDQHJOLJ¬QFLDGDWUDQVSRVL©¥R $ΖUODQGDVHJXHQRVHQWLGRFRQWU£ULRSRUTXH
apesar de estar inicialmente no mundo das letras mortas, a sua inclusão no grupo
1RURHVWHSHUPLWHXPDPXGDQ©DWHµULFDVLJQLILFDWLYDSDUDRPXQGRGDSRO¯WLFDLQWHUQD 
A Croácia não era um Estado-Membro da UE na altura dos estudos de Falkner e Treib, no
entanto, considerando o facto de que os seus mundos eram originalmente três, alargados
DTXDWURSUHFLVDPHQWHSDUDDFRPRGDURVUHF«PFKHJDGRVHPQRPHDGDPHQWH
da Europa de Leste, a Croácia deveria ser, neste sentido, um representante do mundo
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das letras mortas, uma presunção que se confirmava pela sua já referida posição no
grupo de países de Leste.
As abordagens teóricas combinadas também apresentam os modelos mais
frequentes de transposição da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas. Confirma que
«SURY£YHOTXHWDQWRRPXQGRGDQHJOLJ¬QFLDGDWUDQVSRVL©¥R 6XO FRPRRGDVOHWUDV
PRUWDV /HVWH WHQKDPPDLRUWXUEXO¬QFLDQRSURFHVVRGHWUDQVSRVL©¥RHXPLPSDFWR
PHQRUGD'LUHWLYDVREUHRV'LUHLWRVGDV9¯WLPDVDRFRQWU£ULRGRGHVHPSHQKRGRPXQGR
GR FXPSULPHQWR GD OHL 1µUGLFR  QR SROR RSRVWR FRP HOHYDGRV Q¯YHLV GH SRO¯WLFDV
comunitárias e de cumprimento dos direitos das vítimas, e, entre ambos, o mundo da
SRO¯WLFDLQWHUQD $QJORVD[µQLFRH1RURHVWH 1RHQWDQWRD£UHDHVSHF¯ILFDGRVGLUHLWRV
das vítimas parece criar alguma perturbação teórica, dado que os resultados práticos
a que conduz não correspondem perfeitamente em ambas as abordagens. Poderá ser
QHFHVV£ULRUHYLVLWDUDPEDVDVOLQKDVGHLQYHVWLJD©¥RFRPXPIRFRHVSHF¯ILFRVREUHD
Diretiva sobre os Direitos das Vítimas, sobretudo para compreender os casos mais difíceis,
WDLVFRPRRGDΖUODQGDH(VSDQKDTXHSDUHFHPWHURSRGHUGDXELTXLGDGHWUDQVLWDQGR
entre diferentes constelações de mundos e grupos de países.

3

O PAPEL DO PROCURADOR PÚBLICO NA
DIRETIVA SOBRE OS DIREITOS DAS VÍTIMAS
Percorrendo a Diretiva sobre os Direitos das Vítimas, encontrar-se-ão três referências

diretas a procurador público em trinta e dois artigos: relativa aos direitos das vítimas
UHVXOWDQWHVGDGHFLV¥RGRSURFXUDGRUS¼EOLFRGHGHGX]LURXQ¥RDFXVD©¥R DUWLJR|
Q| QRTXHUHVSHLWDDRVGLUHLWRVDSURWH©¥RGDVY¯WLPDVFRPQHFHVVLGDGHVHVSHF¯ILFDV
de proteção durante o processo penal ao serem inquiridas por alguém que não seja um
SURFXUDGRUS¼EOLFR RXXPMXL]DUWLJR|Q|DO¯QHDG HUHODWLYDPHQWH¢IRUPD©¥R
DUWLJR | Q|   R ¼QLFR DUWLJR YHUGDGHLUDPHQWH RULHQWDGR SDUD D DWLYLGDGH GRV
procuradores públicos. De uma perspetiva quantitativa, isso poderia ser interpretado
como um papel menor, mas uma tal perspetiva induziria em erro. As considerações
de caráter quantitativo relativamente a esta área de análise, por si só, não resultam
em conclusões informadas e coerentes. Apenas para referir um exemplo, os juízes são
UHIHULGRVQRPHVPRGLSORPDDSHQDVGXDVYH]HV DUWLJRV|Q|DO¯QHDG H|Q|
 HLVVRSDUHFHQ¥RVLJQLILFDUTXHRVMX¯]HVQ¥RDVVXPHPXPSDSHOVLJQLILFDWLYRHP
JDUDQWLURVGLUHLWRVGDVY¯WLPDVXPDYH]TXHV¥RHOHVTXHFRQGHQDP RXQ¥R RDXWRU
do crime, pelo que o Direito à Justiça se encontra nas suas mãos.
De um ponto de vista conceptual, a Diretiva foi concebida através de uma
abordagem centrada na vítima, o que significa que, na sequência de um enquadramento
geral apresentado nos considerandos da Diretiva, nomeadamente no que respeita ao
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SURFXUDGRUS¼EOLFRH¢DFXVD©¥RV¥RIHLWDVUHIHU¬QFLDVD RXWURV LQWHUYHQLHQWHVSHQDLVH
identificados serviços específicos ao longo dos artigos, conforme necessário, sempre com
RREMHWLYRGHPHOKRUGHVFUHYHURVGLUHLWRVHVSHF¯ILFRVGDVY¯WLPDV2SURFXUDGRUS¼EOLFR
é apresentado como uma parte interessada na justiça penal, entre outras, tal como os
juízes. O facto de se encontrarem, em grande medida, ausentes do corpo normativo
formal da Diretiva não os impede de se assumirem como partes interessadas no mesmo.
O que sucede é uma espécie de efeito de reflexão, na medida em que os direitos das
vítimas previstos nos termos da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas irão refletir-se
no papel do procurador público. Este efeito que surge da reflexão da posição da vítima
QRSURFHGLPHQWRSHQDOM£IRLLGHQWLILFDGRK£EDVWDQWHWHPSR *HUVKPDQS£JV
 RTXHVLJQLILFDTXHDDQ£OLVHGHFRPRDY¯WLPDWRPDSDUWHQRSURFHGLPHQWR
penal também clarifica o papel do procurador público. Este efeito de reflexão assume
aqui uma nova dimensão, dado que os direitos das vítimas são agora colocados em
vigor a partir de uma fonte exterior ao procedimento de justiça penal, i.e., através de um
instrumento internacional: A Diretiva sobre os Direitos das Vítimas. E este instrumento
H[LJHRFXPSULPHQWRGRV(VWDGRV0HPEURV1RHQWDQWRWDOFRPRUHFRQKHFHDSUµSULD
'LUHWLYDDWUDY«VGRFRQVLGHUDQGRRSDSHOGDVY¯WLPDVQRVLVWHPDGHMXVWL©DSHQDOH
como poderão participar ativamente no processo penal varia entre os Estados-Membros
GD8(HPIXQ©¥RGRVVLVWHPDVQDFLRQDLVWDOFRPRVXEOLQKDGRDFLPD&RPRWDORHIHLWR
de reflexão dos direitos das vítimas no papel da acusação poderá variar neste contexto,
uma vez que países diferentes terão cortinas finas diferentes entre a imagem e a sua
UHIOH[¥RDOWHUDQGRDLQWHQVLGDGHGDUHIOH[¥RGRHVSHOKR$VFRUWLQDVV¥RFRPSRVWDV
pela arquitetura da justiça penal nacional. Devem ser finas, caso contrário, o efeito de
reflexão não ocorrerá, o que significa que a organização e o corpo normativo do sistema
de justiça penal nacional se encontram proibidos de bloquear os direitos das vítimas
obrigatórios da UE.
Uma questão essencial que surge agora é a de saber se a Diretiva sobre os Direitos
das Vítimas confere alguma orientação sobre como a cortina deverá ser produzida
relativamente ao procurador público. O tipo de tecido que deverá ser usado a nível
nacional. Já foi referido que existe um novo modelo triangular no processo penal
resultante da Diretiva, um modelo que compreende os serviços de ação penal, as vítimas
HRVDXWRUHVGRFULPH 9HUYDHOHS£J PDVLVVRSRUVLVµQ¥RUHVSRQGH¢V
nossas exigências. Tal como referido anteriormente, a Diretiva encontra-se centrada na
vítima, mas, ainda assim, é possível encontrar um comando direto aos Estados-Membros
relativamente aos procuradores públicos: deverá ser prestada formação relativamente
às necessidades das vítimas, quer geral como especializada, tal como previsto no
DUWLJR|Q|HSRVWHULRUPHQWHH[SOLFDGRQRFRQVLGHUDQGR. No entanto, não é
clara a forma como o conteúdo deste artigo deverá ser transposto para a legislação
nacional. Parece permitir uma mera intervenção administrativa, sem tornar obrigatória a
SDUWLFLSD©¥RGRSURFXUDGRUS¼EOLFR HGHRXWURVLQWHUYHQLHQWHVPHQFLRQDGRVQRPHVPR
)RUPD©¥RHVVDTXHGHYHVHUFRPSOHPHQWDGDSRURULHQWD©·HVUHFRPHQGD©·HVHLQWHUF¤PELRGHERDVSU£WLFDVGHDFRUGR
FRPRURWHLURGH%XGDSHVWH
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DUWLJR QDIRUPD©¥R&RQVHTXHQWHPHQWHRFXPSULPHQWRGD'LUHWLYDQRTXHUHVSHLWD
à formação profissional poderá ser prejudicado, resultando num efeito borboleta,
uma vez que, sem a formação adequada, por muito boa que seja a transposição da
Diretiva sobre os Direitos das Vítimas para as legislações nacionais e por muito boa
que se seja a preparação técnica dos procuradores públicos, estes não se encontrarão
plenamente formados quanto ao seu conteúdo e quando abordem, recebam, informem
RXUHHQFDPLQKHPDY¯WLPDH[LVWHXPDV«ULDSRVVLELOLGDGHTXHRVHXGHVHPSHQKRQ¥R
VHMDRPHOKRUQHPTXHVHFRQWULEXDQRILQDOGHFRQWDVSDUDRPHOKRUFHQ£ULRSRVV¯YHO
para a vítima. Não se poderá esquecer que a latitude da intervenção dos procuradores
S¼EOLFRVDODUJRXVHDRORQJRGRVDQRV *LOL«URQS£J Q¥RVHQGRVHPSUHI£FLO
para qualquer interveniente judicial manter-se ao a par de toda a nova legislação. Em
última instância, essa é provavelmente uma das razões pelas quais a Diretiva sobre
RV 'LUHLWRV GDV 9¯WLPDV GHGLFRX XP DUWLJR ¢ IRUPD©¥R GR SURFXUDGRU S¼EOLFR H GH
RXWURVLQWHUYHQLHQWHV *DUDQWLURVHXFXPSULPHQWRIRLDOJRTXHQ¥RIRLSOHQDPHQWH
alcançado. Daí que, nessa medida, o tecido da cortina não é perfeito. E poderá rasgarse. Para além de um envolvimento próximo com as vítimas durante o processo penal
e um papel importante antes e após o julgamento, os procuradores públicos também
GHVHPSHQKDPXPSDSHOFKDYHQDFRRSHUD©¥Rv.g. com os serviços de ação penal de
outros Estados-Membros, e na coordenação, nomeadamente com a polícia e serviços
de apoio às vítimas. Como tal, a ausência de formação, uma vez mais, poderá colocar
em causa os resultados da cooperação e coordenação relativa aos direitos das vítimas.
Acresce que, no que respeita à espessura da cortina dos procuradores públicos,
o direito a uma investigação imparcial, independente e tempestiva, encontra-se
formalmente ausente da Diretiva. Mas sem uma investigação adequada, as vítimas
não serão verdadeiramente capazes de ter acesso à justiça através de processos de
MXVWL©DSHQDO (]HQGDP :KHOGRQS£J 'HXPDSHUVSHWLYDFRPSDUDWLYDGRV
incentivos aos profissionais, quando os direitos dos autores do crime são negligenciados,
HPWHUPRVKLVWµULFRVRVVLVWHPDVQDFLRQDLVHQFRQWUDUDPVROX©·HV v.g. princípio da
Q¥RDGPLVVLELOLGDGH PDVVHRVGLUHLWRVE£VLFRVGDVY¯WLPDVV¥RYLRODGRVRVVLVWHPDV
de justiça penal nacionais nem sempre se encontram preparados para reagir, sendo
TXH D 'LUHWLYD VREUH RV 'LUHLWRV GDV 9¯WLPDV Q¥R RIHUHFH QHQKXP WLSR GH VROX©¥R
VLVWHP£WLFD *URHQKXLMVHQS£J $VVLPQRTXHGL]UHVSHLWR¢VFRQVHTX¬QFLDV
dessas violações, tudo se resume às políticas e legislações nacionais. Este poderia ser
um ponto importante a ser ponderado num próximo instrumento jurídico vinculativo
da UE, pois permite tornar os direitos das vítimas efetivos.
Conclusão intercalar: A Diretiva sobre os Direitos das Vítimas apenas confere
orientação sobre como a cortina deverá ser produzida no que respeita à formação dos
procuradores públicos, ainda que com um âmbito limitado.
Para interpretar o papel do procurador público, devemos concentrar-nos nos
sistemas de justiça penal. E é exatamente onde se encontra a caracterização concreta do
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procurador público enquanto parte interessada no corpo normativo. A Diretiva sobre os
'LUHLWRVGDV9¯WLPDVUHFRQKHFHRSURFXUDGRUS¼EOLFRFRPRSDUWHLQWHUHVVDGDQRFRUSR
normativo tal como os sistemas de justiça penal nacionais o fazem. É uma relação de
interdependência. No entanto, se os direitos das vítimas carecem de tutela e se as vítimas
Q¥RV¥RSDUWHVLQWHUHVVDGDVQDMXVWL©D .LUFKHQJDVWS£J GHYHPSRGHUFRQWDU
com partes interessadas na justiça penal nacional para os efetivar. O procurador público,
enquanto figura central do presente Relatório, é uma delas. E a forma como o seu papel
«GHVHPSHQKDGRWHPXPLPSDFWRGLUHWRVREUHDFRQILDQ©DS¼EOLFDQDMXVWL©D7UDWDUDV
Y¯WLPDVFRPUHVSHLWRHFRPVHQVLELOLGDGHSURPRYHXPVLVWHPDSHQDOHIHWLYRHKXPDQR
LQIOXHQFLDQGRDLQGDDIRUPDFRPRRVLVWHPDGHMXVWL©DSHQDO«SHUFHFLRQDGR +RXJK 
6DWRS£J 'HVWHPRGRRVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRVSRGHPVHUFRQVLGHUDGRVD
ponte entre a imagem da justiça e da lei.
Uma última observação. Em todos os Estados-Membros da UE, apesar das diferenças
legislativas nacionais, os procuradores públicos têm, pelo menos, um ou mais dos
seguintes poderes: receber ou não uma denúncia, entregar ou não uma confirmação
escrita da denúncia formal, aplicar ou não uma medida de proteção à vítima específica,
HQFDPLQKDURXQ¥RDVY¯WLPDVSDUDRDSRLR¢VY¯WLPDVRXSDUDRV6HUYL©RVGH-XVWL©D
Restaurativa. Como tal, para além de ser uma parte interessada no corpo normativo
da justiça penal nacional, à luz da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas, o procurador
público surge como o guardião dos direitos das vítimas, uma vez que o acesso e eficácia
desses direitos depende, em grande medida, dos procuradores públicos. Este duplo papel,
parte interessada na justiça penal nacional e guardião da Diretiva, poderá provocar um
HIHLWRGHȆIDGLJDGDVY¯WLPDVȇ *URHQKXLMVHQS£J 1¥RVHGHYHU£HVTXHFHUTXH
DV'LUHWLYDVV¥RQHJRFLDGDVEHPORQJHGRWUDEDOKRGL£ULRGRVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRV
HPERUDWHQKDPWDOFRPRRXWUDVDXWRULGDGHVGHMXVWL©DSHQDOH[SHWDWLYDVVREUHDV
novas obrigações que devam cumprir: esperam que o instrumento formal internacional
seja eficaz e de fácil aplicação, em termos práticos, em ligação com os procedimentos
H[LVWHQWHV (]HQGDP :KHOGRQS£J 4XDQGRWDOQ¥RRFRUUHTXDQGRRV QRYRV 
procedimentos são demasiado exigentes, surge a ‘fadiga das vítimas’, e os direitos das
vítimas poderão ser colocados em causa. O processo oposto poderá também ocorrer,
i.e., quando a lei e o processo formal não são suficientes e existe uma necessidade de
WUDEDOKRHFULDWLYLGDGHSRUSDUWHGRVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRVSDUDWRUQDURVGLUHLWRVGD
Diretiva sobre os Direitos das Vítimas eficazes, isso poderá, também, criar ‘fadiga das
vítimas’.
$W«DJRUDRFXS£PRQRVGDWHRULD&KHJRXSRLVRPRPHQWRGHQRVGHEUX©DUPRV
sobre dados concretos.
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Parte III

O QUESTIONÁRIO
Todas as considerações anteriores foram feitas com vista a contribuir para o núcleo
do relatório, que agora alcançamos: o questionário. Conforme explicado inicialmente,
o questionário foi submetido principalmente aos serviços de ação penal e de apoio
¢V Y¯WLPDV FRP YLVWD D UHFROKHU LQIRUPD©·HV GH EDVH ULJRURVDV H SUHFLVDV VREUH D
transposição e implementação dos direitos previstos na Diretiva sobre os Direitos
das Vítimas, centrando-se especificamente nos direitos à informação e comunicação,
proteção, acesso aos serviços de apoio às vítimas, no acesso e nos direitos e garantias
dos serviços de justiça restaurativa e nos direitos das vítimas residentes noutro EstadoMembro. Para esse efeito, foi concebida uma série de questões em torno desses seis
grupos de direitos das vítimas. As perguntas foram concebidas com vista a obter-se
XPDPHOKRUFRPSUHHQV¥RGRPRGRFRPRRHIHLWRGHHVSHOKDPHQWRGHVVHVGLUHLWRV
das vítimas, instituídos pela Diretiva sobre os Direitos das Vítimas, se reflete no que diz
respeito aos procuradores e aos serviços de ação penal. O tipo de cortinas encontradas
QDVOHJLVOD©·HVQDFLRQDLVHDVSU£WLFDVDGRWDGDVSHUPLWLU¥RXPDPHOKRUFRPSUHHQV¥R
do seu papel como guardiões dos direitos das vítimas, ou seja, do modo como garantem
a concretização dos direitos das vítimas e o tipo de articulação com os serviços de apoio
às vítimas que podem ser encontrados a nível nacional.
O questionário foi elaborado em torno das diversidades jurídicas dos quatro
países parceiros, compreendendo as tradições anglo-saxónicas e continentais, os
diversos modelos de processo penal e a diferente natureza das relações institucionais
entre procurador e serviços de apoio às vítimas, com vista a proporcionar uma amostra
alargada das realidades dos Estados-Membros da UE, permitindo que o conteúdo do
questionário pudesse ser compreendido e respondido por inquiridos com diferentes
antecedentes jurídicos e institucionais. É preciso ter em consideração que a intenção última
do Projeto Pro Victims é examinar o modo como está a ser efetivamente desenvolvido
o papel dos serviços de ação penal na promoção dos direitos das vítimas, no contexto
da UE. Por conseguinte, o questionário deverá ser elaborado no sentido de abranger
todas as realidades da UE.
Tomando tudo isto em consideração, será fundamental começar por mapear as
GLYHUVLGDGHVMXU¯GLFDVGRVSD¯VHVSDUFHLURVFRPYLVWDDREWHUVHXPDPHOKRUFRPSUHHQV¥R
dos resultados do questionário.
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1 PAÍSES PARCEIROS PARTICIPANTES
$DFXVD©¥R«FRQVLGHUDGDSDUWHLQWHJUDQWHGRVLVWHPDGHMXVWL©DSHQDO *LOL«URQ
S0DSS QDPHGLGDHPTXHRFRUUHSULQFLSDOPHQWHHPQRPH
do Estado, através dos serviços de ação penal, exceto nos casos em que é permitida
uma acusação particular. Estes serviços são compostos por procuradores públicos,
sendo estes geralmente responsáveis pela execução da função dos Estados de proceder
judicialmente contra atos criminosos, representando o interesse público, bem como
por assistir os tribunais no processo de apuramento da verdade e assegurar que o
processo penal será conduzido de forma legal. Contudo, o modo como este papel é
GHVHPSHQKDGRDQ¯YHOQDFLRQDOGLIHUHHQWUHRV(VWDGRV0HPEURVGD8(HPUHVXOWDGR
GRV GLIHUHQWHV SHUFXUVRV KLVWµULFRV H RS©·HV SRO¯WLFDV (P WHUPRV KLVWµULFRV HVVHV
resultados podem ser agrupados em dois modelos principais de condução de processos
SHQDLVTXHVXUJLUDPDSµVRV«FXOR;ΖΖΖ 0DSS RDFXVDWµULR accusare
HRLQTXLVLWµULR inquirere UHVSHWLYDPHQWHDVVRFLDGRV¢VWUDGL©·HVMXU¯GLFDVGRGLUHLWR
comum e do direito civil. Apesar de já não existirem modelos puros de processo penal,
QDPHGLGDHPTXHRFRUUHUDPLQIOX¬QFLDVUHF¯SURFDVDRORQJRGDKLVWµULDHGRVOXJDUHV
0HQGHV  S   VH FRQVLGHUDUPRV RV DWXDLV SDUFHLURV GR 3URMHWR SRGHUVH£
perguntar se será possível reconduzir cada sistema jurídico-penal nacional a um ou
outro dos modelos puros de processo penal, de acordo com as diferentes conceções
teóricas e as tradições existentes nos Estados-Membros da UE.
$OLQKDGHWUDGL©¥RMXU¯GLFDDFXVDWµULDWHPXPDRULJHPUHPRWDHSRGHVHUH[SOLFDGD
através do património greco-romano da acusação particular e dos processos entre partes,
mas, do mesmo modo, a Magna Charta Libertatum, do Rei João de Inglaterra, datada de
IRLFRQVLGHUDGDXPDUHIHU¬QFLDGHVWDWUDGL©¥RFRPEDVHQDLGHLDGDOLPLWD©¥RGRV
poderes discricionários do juiz, mais tarde recapturados durante a era do iluminismo,
quando a reforma do processo penal passou a ser uma prioridade, nomeadamente
DWUDY«VGRVHVFULWRVGR0DUTX¬V&HVDUH%HFFDULDWHQGRWRGRVFRQWULEX¯GRSDUDXP
modelo teórico em que a iniciativa processual pertencia tradicionalmente ao ofendido, e
a verdade era apurada através do contraditório entre as partes, sendo o juiz um árbitro
DFLPDGDVPHVPDV 0HQGHVSSHVV 
$OLQKDGDWUDGL©¥RMXU¯GLFDLQTXLVLWµULDWHYHDVXDRULJHPQR%DL[RΖPS«ULR5RPDQR
que foi prosseguida ao longo da Idade Média. O processo inquisitório foi progressivamente
aplicado nos Estados europeus, a partir do século XII e, mais especificamente, com o
processo de codificação, até ao século XVIII. A orientação teórica emergente é aquela
em que se verifica uma concentração de poderes numa única pessoa para investigar,
DFXVDUHMXOJDURMXL] 0HQGHVSSHss 
1DWXUDOPHQWHRVGRLVPRGHORVWHµULFRVEUHYHPHQWHH[SOLFDGRVQ¥RH[LVWHPKRMH
em dia na sua essência pura, mas deles será possível inferir duas tendências modernas:
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a primeira está mais próxima da tradição anglo-saxónica, onde o sistema acusatório
inglês assumiu o processo penal como um processo entre partes, no qual o acusador
Q¥RMXOJDH«UHVSRQV£YHOSHORSURFHVVRSHUDQWHXPMXL] +RGJVRQS GHXP
modo diverso, através do segundo modelo, poder-se-á inferir um monopólio estatal do
processo penal, em que um juiz, em nome do Estado, é responsável pelas investigações
SHQDLV SHODV DFXVD©·HV H SHORV MXOJDPHQWRV 0HQGHV  SS  VHQGR HVWD
maioritariamente uma realidade continental.
Todavia, os processos do modelo penal presentemente em vigor na Europa
também podem ser explicados por um modelo dito misto, trazido no século XIX pela
UHYROX©¥RIUDQFHVD 0DS HPTXHDHVWUXWXUDGRSURFHVVRHUDVREUHWXGR
acusatória, mas dividida em duas fases diferentes - instrução e julgamento. A fase da
instrução era conduzida por um juiz de instrução, encarregado de proceder à investigação
dos crimes, sendo que a iniciativa e o poder de deduzir acusação pertenciam a um
IXQFLRQ£ULRLQGHSHQGHQWHGRSRGHUH[HFXWLYRRSURFXUDGRU 0HQGHVS )RL
R&µGLJR)UDQF¬V1DSROHµQLFRGHCode d’instruction criminell, que estabeleceu
HVWHGHQRPLQDGRVLVWHPDȊDQJORIUDQF¬VȋXPVLVWHPDTXHLQIOXHQFLRXJUDQGHPHQWHDV
MXULVGL©·HVGD(XURSDFRQWLQHQWDODW«DRVGLDVGHKRMH.
&RQVHTXHQWHPHQWHQD(XURSD&RQWLQHQWDOYHULILFDVHKRMHHPGLDXPDWHQG¬QFLD
SDUDVLVWHPDVGHSURFHVVRPLVWRVFRPPDLRURXPHQRULQIOX¬QFLDUHFRQKHFLGDDRV
procuradores. Sendo geralmente rotulados como processos inquisitórios, não obstante
não deixarem de ser objeto de críticas, na medida em que colocam mais ênfase na fase
de instrução do que no julgamento, estando a fase da instrução fortemente centralizada
HVHQGRGHSRVLWDGDPXLWDFRQILDQ©DQRGRVVLHUGHSURYDVHVFULWDVUHFROKLGDVSHORMXL]
a verdade é que, nessa fase, é cada vez mais possível encontrar uma transformação
GDILJXUDGRMXL]QXPHOHPHQWRQHXWURQHVVDIDVH +RGJVRQS 8PRXWUR
vestígio identificável destes modelos é a existência de diferentes mecanismos para
equilibrar os papéis dos serviços de ação penal e dos juízes de instrução, na medida
HPTXHGHYLDKDYHUXPDJDUDQWLDGDLPSDUFLDOLGDGHGRVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRVTXDQGR
HVWHVGHWHQKDPRFRQWURORGRLQTX«ULWRHGDDFXVD©¥R $UPHQWD'HXSS 
Após a Segunda Guerra Mundial, nos países de Direito Comum, a conceção clássica
de processo penal sofreu também um desenvolvimento significativo, na medida em que
os processos deixaram de ser disputados entre a vítima e o acusado, como no processo
civil, e, para além do mais, a ação policial foi introduzida como uma espécie de serviço
de ação penal. Será também de notar que o serviço de ação penal profissional só foi
HIHWLYDPHQWHFULDGRQHVWDDOWXUD 9RJOHUS (VWHGHVHQYROYLPHQWRFRQGX]LX
a um modelo em que o papel da acusação foi passado primeiro à polícia e depois ao
serviço do de ação penal, Crown Prosecution Service +RGJVRQ  S   VHQGR
8PDLQIOX¬QFLDQ¥RLVHQWDGHFU¯WLFDVSRLV«FRQVLGHUDGDSRUDOJXQVFRPRXPPRGHORK¯EULGRLPSHUIHLWRHIXQGDPHQWDOPHQWH
opressor que se tornou a forma dominante de julgamento em todo o mundo e, com muito poucas modificações, provou
ser a arma preferida do totalitarismo europeu na primeira metade do século XX, particularmente na União Soviética e na
$OHPDQKDQD]LRQGHSUHFLVRXGHPXLWRSRXFDUHIRUPDSDUDWRUQ£OR¼WLOSDUDHVVHVUHJLPHV 9RJOHUS£JV 
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este, em geral, o modelo presentemente em vigor no mundo do Reino Unido. De uma
perspetiva global, este é um modelo que tem florescido essencialmente nos locais onde
IRLLPSRVWRSHORVEULW¤QLFRVHHPQHQKXPRXWUROXJDU 9RJOHUSS VHQGR
esta uma realidade que se encontra também confirmada no contexto europeu, uma vez
que os novos países emergentes após a queda da Cortina de Ferro vieram corroborar
essa tendência. Com efeito, não optaram por um modelo de inspiração anglo-saxónica.
0HVPRDVVLPK£TXHPFRQVLGHUHTXHHVWDGLFRWRPLDHQWUHRVLVWHPDLQTXLVLWµULR
H R VLVWHPD DFXVDWµULR GHYHULD VHU VXEVWLWX¯GD SRU XPD DQ£OLVH PDLV GHWDOKDGD GH
cada sistema jurídico, tendo em conta a influência mútua e o facto de que, na maioria
GDVYH]HVRVVLVWHPDVDWXDLVV¥RPLVWRV :LQWHUSS &RQWXGRPHVPR
UHFRQKHFHQGRHVWDPLVFLJHQD©¥RHGHVGHTXHVHMDWRPDGDHPFRQVLGHUD©¥RDLQIOX¬QFLD
mútua dos dois sistemas, existem vantagens na distinção entre o sistema acusatório
TXDQGRFRPSDUDGRFRPDWUDGL©¥RDQJORVD[µQLFD +DDVS 
Isto conduzir-nos-á a uma conclusão intermédia de que a existência de um forte
património jurídico ainda estabelece diferenças entre a tradição jurídica acusatória da
common-law, com base no sistema penal clássico inglês, e o modelo europeu continental.
3DUD DO«P GLVVR HVWD GLFRWRPLD « DLQGD UHOHYDQWH QD PHGLGD HP TXH SDUWLOKDP
características básicas mas são marcadas por características contrastantes essenciais,
QRPHDGDPHQWH QR PRGR FRPR R MXOJDPHQWR IRUPDO VH SURFHVVD $LQVZRUWK 
S GHWHUPLQDQGRHPSDUWLFXODUGLIHUHQ©DVQR¤PELWRGDVFRPSHW¬QFLDVHSRGHUHV
dos Procuradores Públicos, não obstante no moderno sistema do Ministério Público, o
monopólio da acusação ser detido, de uma forma geral, pelos serviços de ação penal.
Numa outra perspetiva, através da comparação entre sistemas de acusação, é
possível encontrar diferenças significativas que vão muito para além destas tradições
jurídicas, como por exemplo: caso um sistema de acusação adote a abordagem da acusação
GLVFULFLRQ£ULD SULQF¯SLRGDRSRUWXQLGDGH RXREULJDWµULD SULQF¯SLRGDOHJDOLGDGH FDVR
os procuradores façam parte do poder executivo ou do poder judicial; caso o procurador
possa estar sujeito a instruções políticas; ou caso o serviço de ação penal seja ordenado
KLHUDUTXLFDPHQWHRXIXQFLRQHFRPEDVHQDLQGHSHQG¬QFLDGHFDGDSURFXUDGRU 812'&
Ζ$3S 
7RPDQGRWXGRLVWRHPFRQVLGHUD©¥RRVGLIHUHQWHVWLSRVGHFRQFH©¥RGRGHVHPSHQKR
dos procuradores e o modo como estes se comportam como guardiões da Diretiva
sobre os Direitos das Vítimas a nível nacional, a forma como o leitor irá encontrar na
avaliação no questionário, será fundamental ter uma breve visão geral dos diversos
sistemas jurídicos nacionais e dos quadros jurídicos nacionais nos diferentes países
parceiros. Deste modo, é oportuno fazer um levantamento do papel jurídico que os
VHUYL©RVGHD©¥RSHQDOGHYHU¥RGHVHPSHQKDUQRVHQWLGRGHJDUDQWLUDVGLVSRVL©·HVGD
Diretiva sobre os Direitos das Vítimas e a disponibilização dos seus direitos às vítimas,
tomando em consideração, de uma forma sistemática, quatro pontos principais de
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RULHQWD©¥RSDUDFDGDSD¯VSDUFHLURL FRQWH[WRQDFLRQDOKLVWµULFRHMXU¯GLFR; ii) quadro
legal que estabelece as competências e os poderes dos procuradores, particularmente
QRTXHGL]UHVSHLWRDRVGLUHLWRVGDVY¯WLPDVGDFULPLQDOLGDGHLLL P«WRGRHUHVXOWDGR
da transposição da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas; e iv) o modo como os serviços
de apoio às vítimas estão organizados.

A – Croácia
A República da Croácia, localizada entre a Europa Central e o Sudeste da Europa,
WRUQRXVHPHPEURGD8QL¥R(XURSHLDHPDSµVUHTXHUHUDDGHV¥RHP

I.

Contexto Histórico e Jurídico Nacional:
Sendo um país em situação pós-guerra, encontrando-se ainda
fortemente atingido por uma transição social, económica e política para
a democracia e uma economia de mercado, o sistema jurídico da Croácia
apresenta conflitos com o Estado de direito e a boa governação, e, em
OLQKD FRP D WHQG¬QFLD GDV MXULVGL©·HV GRV %DOF¥V Q¥R DSUHVHQWD XP
ȊSUREOHPDGHFULPLQDOLGDGHFRQYHQFLRQDOȋVHQGRTXHSHORFRQWU£ULR
LQGLFLDSUREOHPDVGHFULPLQDOLGDGHHVSHF¯ILFRVGRSD¯V *HWRģ.DODF 
%H]LÉSS*HWRģ.DODF9LGOLÏND %XULÉSS 
2DQWLJR&µGLJRGH3URFHVVR3HQDOGD&UR£FLDGDWDGRGH«
tradicionalmente considerado um descendente do Código de Processo
3HQDODXVWU¯DFRGHIRUWHPHQWHLQIOXHQFLDGRSHORM£PHQFLRQDGR
Código Napoleónico francês. Naquele instrumento jurídico, que manifestava
características inquisitórias e acusatórias, o juiz de instrução era a figura
mais importante, sendo necessária para investigar pessoalmente qualquer
suspeita de infração penal e, em caso de qualquer vaga suspeita, competiria
ao procurador público clarificar as circunstâncias em que esta teria
RFRUULGR /XGZLJ %ROW]PDQQ ΖQVWLWXWH RI +XPDQ 5LJKWV  S  
Os desenvolvimentos seguintes na justiça penal, na Croácia moderna,
caracterizaram-se por mudanças sistemáticas relativamente à fase de
instrução, nomeadamente mudanças de controlo sobre esta fase processual
entre o juiz, os serviços de ação penal e a polícia.
$SµVDLQGHSHQG¬QFLDGD&UR£FLDHPR&µGLJRGH3URFHVVR
3HQDO &33 GH HQWURXHPYLJRUID]HQGRDGLVWLQ©¥RHQWUHXPD
primeira fase do processo pré-instrutório, a competência do procurador
S¼EOLFR H VRE D VXD RULHQWD©¥R GD SRO¯FLD  H XPD VHJXQGD IDVH GH
instrução confiada a um juiz de instrução, seguida da acusação, uma
FRPSHW¬QFLDGRVHUYL©RGHD©¥RSHQDO +RUYDWLÉ 'HUHQÏLQRYLÉSS
/XGZLJ%ROW]PDQQΖQVWLWXWHRI+XPDQ5LJKWVSS 0DLV
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recentemente, o sistema judicial croata tem continuado a sofrer mudanças
e flutuações, evidenciando uma forte influência do direito penal alemão
HDXVWU¯DFRHQUDL]DGRQDWUDGL©¥RFURDWD +RUYDWLÉ 'HUHQÏLQRYLÉ
S Q¥RREVWDQWHDLQGDUHYHODULQIOX¬QFLDVGRVLVWHPDIUDQF¬V 7XUNRYLÉ
S 
Sendo o juiz de instrução visto como o ator principal na fase de
inquérito enquanto a dedução da acusação era deixada aos procuradores
S¼EOLFRVDYHUV¥RGHGR&33LPS¶VRUHJUHVVRGHXPVLVWHPDHP
TXHR3URFXUDGRU3¼EOLFRWLQKDFRQWURORVREUHRLQTX«ULWRXPDPXGDQ©D
TXHWLQKDVLGRVROLFLWDGDHSUHYLVWD 7XUNRYLÉS $VDOWHUD©·HV
VHJXLQWHVDR&33GHHFRQFHGHUDPDRVSURFXUDGRUHVRFRQWUROR
do processo instrutório, bem como da acusação, e determinaram que o
SULQFLSDOSDSHOQDLQVWUX©¥R«DJRUDDWULEX¯GR¢VIRU©DVSROLFLDLV *HWRģ
.DODF9LGOLÏND %XULÉS 
Em termos globais, o sistema penal croata poderá ser caracterizado
como uma combinação de características acusatórias e inquisitórias,
estando enquadrado na categoria de um procedimento misto da Europa
continental.

II.

Enquadramento Legal dos Procuradores:
Especificamente em relação aos serviços de ação penal, o

desenvolvimento desta instituição já podia ser percecionado no Reino da
-XJRVO£YLDHPFRPRXPȊµUJ¥RHVWDWDOLQFXPELGRGHUHSUHVHQWDUR
(VWDGRHPSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVȋ $OHNVRY *HRUJLHYVND
S 
A Constituição croata consagrou a existência de um Serviço de Ação
3HQDOFRPRȊXPµUJ¥RDXWµQRPRHLQGHSHQGHQWHDXWRUL]DGRDDWXDUFRQWUD
os autores de atos penais, a levar a cabo atividades de proteção dos bens
da República da Croácia e a aplicar medidas legais com vista a proteger
DFRQVWLWXFLRQDOLGDGHHDOHJDOLGDGHȋ DUWLJR| 1HVWHFRQWH[WRHP
IRLDGRWDGDXPDQRYDOHLTXHUHJXODDVPDW«ULDVGHFRPSHW¬QFLDH
organização do Gabinete do Procurador Público. Será também fundamental
WHUHPFRQVLGHUD©¥RDFRQVWLWXL©¥RHPGR*DELQHWHSDUDD5HSUHVV¥R
do Crime Organizado e da Corrupção, como um gabinete separado do
procurador, com um mandato relativo ao crime de corrupção e ao crime
RUJDQL]DGR WUDEDOKDQGR HP HVWUHLWD FRODERUD©¥R FRP XPD XQLGDGH
HVSHFLDOGHSRO¯FLDSDUDHVWHHIHLWR $OHNVRY *HRUJLHYVNDS 
No âmbito do sistema judicial, a base jurídica das competências e da
organização do procurado público está fundamentada na Constituição da
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República da Croácia, em conjunto com o CPP e a Lei do Procurador Público.
À luz do referido quadro legal, as suas funções podem ser resumidas a
três atribuições principais: Instigar a ação penal contra os autores de
crimes e outros delitos penais, desencadear medidas legais para proteger
os bens da República da Croácia e aplicar meios de recurso para proteger
a constitucionalidade e a legalidade. Ao proceder deste modo, cabe ao
procurador público aplicar a política penal e representar os interesses
GDVY¯WLPDVHPSURFHVVRVSHQDLV 7XUNRYLÉS 
2*DELQHWHGR3URFXUDGRU3¼EOLFRGD5HS¼EOLFDGD&UR£FLD 'U]DYQR
odvjetniestvo Republike Hrvatske ou '25+ WHPFRPSHW¬QFLDOHJDOSDUD
iniciar ações penais independentemente dos juízes e dos tribunais,
ocorrendo isto após o inquérito policial. Note-se que as ações penais são
conduzidas a pedido dos procuradores quando estas podem ser intentadas
oficiosamente, seguindo o princípio da legalidade. Caso contrário, um
SURFXUDGRUSDUWLFXODUSRGHU£VHUFRPSHWHQWHSDUDRHIHLWR *HWRģ.DODF
%H]LÉS



.

No que diz especificamente respeito à Polícia Croata, é possível
encontrar subespecializações para investigações penais, nomeadamente a
ȊSRO¯FLDGHEDVHȋDSRO¯FLDFULPLQDOHDM£PHQFLRQDGDXQLGDGHHVSHFLDOL]DGD
de polícia de investigação da corrupção e do crime organizado. Estas
são normalmente o primeiro ponto de contacto com a vítima quando
é cometido um delito penal, na medida em que realizam investigações
penais, sendo que, para além de tratar de delitos penais, a polícia é também
competente para tratar de outros delitos, incluídos no direito penal num
VHQWLGRPDLVDPSOR *HWRģ.DODF %H]LÉS 

III.

Método e Resultado da Transposição da Diretiva
sobre os Direitos das Vítimas:
A participação das vítimas em ações penais já era uma tradição

antiga da jurisdição croata, na medida em que o Código de Processo
3HQDOGD-XJRVO£YLDGHSUHYLDGLIHUHQWHVIRUPDVGHSDUWLFLSD©¥R
das vítimas em ações penais, tendo estas sido retomadas pela lei croata,
dado que a vítima de um delito penal já podia participar em ações penais
como: pessoa lesada, nos casos em que um delito penal fosse objeto de
acusação pública; procurador subsidiário, nos casos em que o procurador
público não intentasse a ação penal; procurador particular, nos casos em
que fosse deduzida acusação pelo crime por meio de acusação particular
.UDSDFSS 3DUDDO«PGLVVRDVY¯WLPDVWLQKDPRXWURV
$ILJXUDOHJDOGRSURFXUDGRUSULYDGRHVW£UHVWULWDQDOHLFURDWD¢SHTXHQDFULPLQDOLGDGHRXDRVFDVRVHPTXHDDFXVD©¥R
pública pode ser prejudicial aos interesses privados da vítima, o que representa uma exceção à característica inquisitória da
ação penal ex officio. Ao contrário de outros países continentais, na Croácia, sempre que um crime é objeto de ação penal
SULYDGDRSURFXUDGRUS¼EOLFRQ¥RHVW£DXWRUL]DGRDLQWHUYLU .UDSDFS£J 
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direitos de participação, não obstante serem limitados, por exemplo, no
que diz respeito à decisão de suspender o processo, o que depende do
FRQVHQWLPHQWRGDVY¯WLPDV 7XUNRYLÉS $SDUWLFLSD©¥RIRUPDO
da vítima em ações penais croatas foi influenciada pela necessidade de
Y¯WLPDVQRMXOJDPHQWRGHFULPHVGHJXHUUD *HWRģ.DODF9LGOLÏND %XULÉ
S &RQWXGRLVWRWDPE«PIRLHQFDUDGRPDLVFRPRXPDIRUPD
utilitária de retirar uma carga de processos aos serviços de ação penal
GRTXHXPDSUHRFXSD©¥RHIHWLYDFRPRVGLUHLWRVGDVY¯WLPDV 7XUNRYLÉ,
S 
(VWDVIRUPDVGHSDUWLFLSD©¥RDLQGDKRMHVHHQFRQWUDPHPYLJRU
As vítimas da criminalidade podem participar como pessoas lesadas e,
como tal, podem deduzir acusação por sua própria iniciativa, através de
procuradores particulares. Para além disso, em alguns casos, nos quais
a vítima pode então intervir como procurador subsidiário, a acusação
pública só é possível após a interposição de uma moção pela vítima.
)DFH¢'HFLV¥R4XDGURGHD&UR£FLDLQLFLRXRSURFHVVRGH
UHFRQKHFLPHQWRGRVGLUHLWRVGDVY¯WLPDVGDFULPLQDOLGDGHHPSURFHVVRSHQDO
Na última década, o sistema de justiça penal da Croácia sofreu profundas
UHIRUPDVRXFRPRM£DOHJDGRȊQRYLGDGHVFRPSOHWDVȋ *HWRģ.DODF9LGOLÏND
%XULÉS PXLWRHPSDUWLFXODUQRTXHGL]UHVSHLWR¢PHOKRULD
da posição e dos direitos das vítimas da criminalidade, considerando que
RWHUPRȊY¯WLPDȋVµIRLLQWURGX]LGRHPFRPD/HLGH3URFHVVR3HQDO
$QLÉ )UDQNLÉS 
No entanto, algumas normas já estabeleciam direitos para as vítimas
que não estavam dependentes do seu estatuto formal de participação em
D©·HVSHQDLV *HWRģ.DODF9LGOLÏND %XULÉS QRPHDGDPHQWH
RGLUHLWRGHDFHVVRDRDSRLR¢VY¯WLPDV DUWLJRVHGR&33GH
 HRGLUHLWR¢LQIRUPD©¥R DUWLJRGR&33GH (PIRL
DLQGDFRQVDJUDGDDFRPSHQVD©¥RHVWDWDOGDVY¯WLPDV *HWRģ.DODF9LGOLÏND
%XULÉS 3DUDDO«PGLVVRDOJXPDVY¯WLPDVM£VHHQFRQWUDYDP
especificamente protegidas no sistema penal, nomeadamente as crianças
H DV Y¯WLPDV GD FULPHV VH[XDLV GLUHLWRV HVSHF¯ILFRV FRQVDJUDGRV QRV
DUWLJRV|H|GR&33GH $FUHVFHDLQGDTXHD&UR£FLDDSURYRX
GLYHUVDVOHLVVREUHY¯WLPDVHVSHF¯ILFDVHPDOHLGDSURWH©¥RFRQWUD
D9LRO¬QFLD'RP«VWLFD IRLDSURYDGDXPDQRYDOHLHP HP
XPD OHL VREUH DV Y¯WLPDV GH WU£ILFR KXPDQR IRL LJXDOPHQWH DSURYDGD
XPDQRYDOHLHP HHPDOHLVREUHRGLUHLWR¢FRPSHQVD©¥R
das vítimas de violação em tempos de guerra. Recentemente, o país
UDWLILFRXD&RQYHQ©¥RGHΖVWDPEXO5HODWLYDPHQWH¢VFULDQ©DVHP
IRUDPLQWURGX]LGDVDOWHUD©·HVDR&µGLJR3HQDOTXHWLQKDPSRUREMHWR
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reforçar a proteção das crianças, por exemplo, através do aumento das
molduras penais. Sob a influência das tradições alemã e austríaca, a
Croácia implementou tribunais de menores com jurisdição específica,
a Lei dos Tribunais de Menores, a qual consagra os direitos das vítimas
+RUYDWLÉ 'HUHQÏLQRYLÉSS 
2&µGLJR3HQDOFURDWDTXHHQWURXHPYLJRUHPPDQLIHVWRX
esta mudança no tratamento legislativo das vítimas da criminalidade, ao
GDUSULPD]LDDRWHUPRȊY¯WLPDȋVREUHRWHUPRȊSHVVRDOHVDGDȋDRDVVHJXUDU
sensibilidade para com vítimas vulneráveis, bem como ao fornecer uma
GHILQL©¥RSDUDY¯WLPDVGDFULPLQDOLGDGH *HWRģ.DODF9LGOLÏND %XULÉ
S $GHILQL©¥RDGRWDGDHVW£HPOLQKDFRPD'LUHWLYDVREUHRV
'LUHLWRVGDV9¯WLPDVHLQWURGX]XPDGLVWLQ©¥RHQWUHY¯WLPDVȊLQGLUHWDVȋ
F¶QMXJHHSDUFHLURH[WUDFRQMXJDOSDUFHLURGHYLGDRXSDUFHLURLQIRUPDO
HXPGHVFHQGHQWHRXFDVRDY¯WLPDQ¥RWHQKDXPDQWHFHVVRURLUP¥RH
LUP¥GDTXHOHVFXMDPRUWHVHMDGLUHWDPHQWHFDXVDGDSRUXPGHOLWRSHQDO 
H ȊGLUHWDVȋ SHVVRD VLQJXODU TXH WHQKD VRIULGR FRQVHTX¬QFLDV I¯VLFDV
e mentais, danos patrimoniais ou violação substancial dos direitos e
OLEHUGDGHVIXQGDPHQWDLV GHGHOLWRSHQDO $QLÉ )UDQNLÉSS 
6HU£ GH QRWDU TXH D $OWHUD©¥R  GR &33 VHSDURX R SDSHO
da vítima, em sentido próprio, do papel da parte lesada. Daí poderão
ser retiradas consequências importantes: a vítima é alguém que sofre
FRQVHTX¬QFLDVGRGHOLWRSHQDOVHQGRRVHXHVWDWXWRGHY¯WLPDUHFRQKHFLGR
independentemente de uma queixa ou denúncia às entidades competentes;
a vítima em causa recebe o estatuto de vítima através de uma declaração
perante a autoridade competente, em conformidade com a orientação
MXU¯GLFD $QLÉ )UDQNLÉS &RQWXGRDPHGLGDPDLVLPSRUWDQWH
no âmbito desta alteração diz respeito ao Capítulo V do Código de Processo
Penal, na medida em que foram acrescentados direitos da vítima ao
DUWLJR|WHQGRVLGRFRQFHGLGRVQRDUWLJR|GLUHLWRVHVSHF¯ILFRVSDUD
determinadas categorias de vítimas da criminalidade, nomeadamente
SDUDY¯WLPDVTXHWHQKDPVRIULGRGDQRVJUDYHVHPUHVXOWDGRGHXPFULPH
punível com pena de prisão superior a cinco anos, vítimas de um crime
violento intencional, crianças vítimas da criminalidades, vítimas de crimes
VH[XDLVHWU£ILFRGHVHUHVKXPDQRVHY¯WLPDVFRPQHFHVVLGDGHVHVSHFLDLV
GHSURWH©¥R *HWRģ.DODF9LGOLÏND %XULÉS 1RVHQWLGRGH
LGHQWLILFDUHVWD¼OWLPDD$OWHUD©¥RLQWURGX]LXWDPE«PQRDUWLJR|XPD
avaliação individual obrigatória, passando esta a ser uma competência
GDDXWRULGDGHTXHLQWHUURJDDY¯WLPD DJHQWHSROLFLDOSURFXUDGRURXMXL] 
HPFRRSHUD©¥RFRPHQWLGDGHVTXHSUHVWDPVHUYL©RVGHDSRLR $QLÉ 
)UDQNLÉS*HWRģ.DODF9LGOLÏND %XULÉS *HWRģ.DODF
9LGOLÏND %XULÉS 
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Estas alterações legislativas podem ser encaradas como uma
PDQLIHVWD©¥RGDYRQWDGHGHȊDVVXPLUDSU£WLFDSRVLWLYDGRVSD¯VHVHXURSHXV
TXHUHFRQKHFHUDPDLPSRUW¤QFLDGDSDUWLFLSD©¥RDWLYDGDVY¯WLPDVQR
SURFHVVRSHQDOȋWHQGRHVWDVLGRVHJXLGDGRUHFRQKHFLPHQWRGHGLUHLWRVH
medidas de proteção adicionais para as vítimas, bem como da necessidade
GHXPDDERUGDJHPVHQV¯YHO¢VY¯WLPDV $QLÉ )UDQNLÉS 
No entanto, em matéria de transposição formal e de implementação
da Diretiva, a Croácia foi um dos Estados-Membros contra o qual foi
LQVWDXUDGRXPSURFHVVRSRULQIUD©¥RHPSRUIDOWDGHWUDQVSRVL©¥R
das disposições da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas, que se encontra
SHQGHQWH &RPLVV¥R (XURSHLD D  (VWH (VWDGR0HPEUR WDPE«P
foi notificado para verificar um atraso na transposição da Diretiva. Não
REVWDQWHDW«D&UR£FLDWLQKDFRPXQLFDGRPHGLGDVGHWUDQVSRVL©¥R
GHVGHDHQWUDGDHPYLJRUGD'LUHWLYD 3DUODPHQWR(XURSHXS 
e contabilizou até 67 instrumentos em consonância com as disposições
da Diretiva..
Em suma, a implementação da Diretiva conduziu à capacitação
das vítimas da criminalidade em ações penais e à aceitação de uma
compensação vitimológica para as vítimas. No entanto, ainda existem
TXHVW·HV LPSRUWDQWHV UHODWLYDV DRV GLUHLWRV GDV Y¯WLPDV *HWRģ .DODF
9LGOLÏND %XULÉS DOJXPDVGDVTXDLVHVW¥RLGHQWLILFDGDVQD
avaliação nacional Vociare, que se encontram maioritariamente associadas
à má execução das boas intenções e ao caráter recente do processo de
implementação da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas na Croácia, bem
FRPRDDVSHWRVHVSHF¯ILFRVGHVWDMXULVGL©¥R $QLÉ )UDQNLÉSS
 
Alguns aspetos e resultados da transposição croata são dignos de
menção, nomeadamente: a indefinição na distinção entre os estatutos
GHȊY¯WLPDVȋHȊSDUWHVOHVDGDVȋDGHVLJXDOGDGHSDUDDVY¯WLPDVGHGHOLWRV
leves; e a existência residual de mecanismos de justiça restaurativa.

IV.

Organização dos Serviços de apoio às vítimas:
Relativamente aos Serviços de apoio às vítimas, na Croácia, poder-

se-á afirmar que o país ainda se encontra no processo de estabelecimento
GRVHXVLVWHPDGHDSRLR¢VY¯WLPDV *HWRģ.DODF9LGOLÏND %XULÉ
S (PD&UR£FLDQ¥RGLVSXQKDGHVWHVLVWHPDPDVDV21*M£
HUDPUHFRQKHFLGDVFRPRSUHVWDGRUDVGHDSRLR¢VY¯WLPDVQRPHDGDPHQWH
Y¯WLPDVGHGHOLWRVVH[XDLVHFULPHVYLROHQWRV +RUYDWLÉ 'HUHQÏLQRYLÉ
Cf. ΖQIRUPD©¥RGLVSRQ¯YHOHPKWWSVHXUOH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQW(11Ζ0"XUL &(/(;/ FRQVXOWDGRD
GHDJRVWRGH 
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S 2GLUHLWRGHDFHVVRGDVY¯WLPDVDHVWHVVHUYL©RVIRLWUDQVSRVWR
SDUDRDUWLJR|GR&33$&UR£FLDWDQWRSUHVWDVHUYL©RVJHQHUDOLVWDV
como especializados e estes são garantidos tanto a nível estatal, como
através de organizações da sociedade civil, apresentando um sistema
misto de apoio às vítimas que é gerido a nível estatal. Todavia, não existe
um prestador de apoio generalizado, a nível nacional, sendo que o apoio
está maioritariamente centrado nas vítimas de guerra, vítimas de violência
GRP«VWLFDHY¯WLPDVGHWU£ILFRKXPDQR 9LFWLP6XSSRUW(XURSHS 
Relativamente aos Serviços do Estado, o principal órgão coordenador
«R*DELQHWHΖQGHSHQGHQWHGH$SRLR¢V9¯WLPDVH7HVWHPXQKDVFULDGRHP
HPUHVXOWDGRGHXPDLQLFLDWLYDGR0LQLVW«ULRGD-XVWL©DQR¤PELWR
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento na Croácia. Este
µUJ¥R«UHVSRQV£YHOSHODFRRUGHQD©¥RKDUPRQL]D©¥RHVXSHUYLV¥RGR
WUDEDOKRGRV'HSDUWDPHQWRV0XQLFLSDLVGHDSRLR¢VY¯WLPDVHWHVWHPXQKDV
que operam nos tribunais, prestando apoio emocional, e informações sobre
GLUHLWRV1RHQWDQWRHDSHVDUGHPHOKRULDVUHFHQWHVRVGHSDUWDPHQWRV
estatais são escassos em termos geográficos e estão limitados a tipos
HVSHF¯ILFRVGHDSRLRQRPHDGDPHQWHILQDQFHLUR $QLÉ )UDQNLÉSS
 1HVWDPDW«ULDYDOHU£WDPE«PDSHQDPHQFLRQDURIDFWRGHTXH
RQGHQ¥RH[LVWHPVHUYL©RVGHDSRLRGR(VWDGRDV21*GHVHPSHQKDP
um papel fundamental, sendo esse o motivo pelo qual são financiadas
pelo governo. Consequentemente, os serviços das organizações civis
são da maior relevância na Croácia, na medida em que é através deles
TXHR(VWDGRSURFXUDSUHHQFKHUDVODFXQDVVXEVLVWHQWHV 9LFWLP6XSSRUW
(XURSHS*HWRģDF9LGOLÏND %XULÉS *HWRģ.DODF
9LGOLÏND %XULÉS 
Tomando tudo isto em consideração, estamos confrontados com
um sistema ilógico, caracterizado por uma falta de cooperação e por uma
GLVWULEXL©¥RJHRJU£ILFDGHILFLHQWH $QLÉ )UDQNLÉSS*HWRģ
.DODF9LGOLÏND %XULÉS 'RSRQWRGHYLVWDGDFRRUGHQD©¥R
um sistema assente num frágil puzzle de serviços de apoio às vítimas
pode, na prática, ser considerado como um sistema que não assegura
XPVLVWHPDGHHQFDPLQKDPHQWRMXGLFLDOHILFD]

Conclusão intercalar:
O papel principal do Procurador Público na Croácia no que diz respeito
DRVGLUHLWRVGDVY¯WLPDVFRQVLVWHHP RULHQWDUDFRQGXWDGDSRO¯FLDHP
UHOD©¥R¢VY¯WLPDVQDIDVHGHSU«LQVWUX©¥RDFLPDUHIHULGDH UHVSHLWDU
HIDFLOLWDUDVGLIHUHQWHVIRUPDVHPTXH«UHFRQKHFLGDDSDUWLFLSD©¥RGDV
Y¯WLPDVQRVSURFHVVRVSHQDLV TXHSRGHPWHULPSDFWRQDLQWHUYHQ©¥R
concreta dos procuradores no processo.
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%ȂΖUODQGD
A Irlanda está situada no norte da Europa e é um Estado-membro da UE desde


I.

Contexto Histórico e Jurídico Nacional:
2$FRUGRGH3D]GDΖUODQGDGR1RUWHIRLDVVLQDGRHPHFRPR
WDOHVWDPRVSHUDQWHXPSD¯VTXHWUDQVLWRXDLQGDQ¥RK£PXLWRWHPSR
de uma situação de conflito para um clima de paz. Por conseguinte,
compreender o sistema penal irlandês implica uma compreensão dos
VHXVDQWHFHGHQWHVKLVWµULFRVHSRO¯WLFRVEHPFRPRGDLQIOX¬QFLDEULW¤QLFD
na medida em que existe uma ligação umbilical entre estas questões
2ȇ0DKRQ\S 1¥RVHU£GHH[FOXLURIDFWRGHTXHDVHVWUXWXUDV
políticas, as leis penais e os sistemas processuais da Irlanda só poderem
ser inteiramente compreendidas se tomarmos em consideração uma
KLVWµULDFRQVWUX¯GDVREUHDFRORQL]D©¥RLQJOHVDHYLYLGDa par com uma
luta pela independência.
Como um país de Common-LawDΖUODQGDKHUGRXRFO£VVLFRVLVWHPD
SHQDODFXVDWµULRLQJO¬V 3XFNKDEHUS QRTXDODVY¯WLPDVHRV
autores dos crimes são tradicionalmente considerados como partes
em processos penais e o crime é entendido principalmente como uma
DOWHUFD©¥RSHVVRDO .LOFRPPLQVS 1RHQWDQWRQRV«FXOR;Ζ;
o Estado assumiu o comando e o controlo do conflito criminal, tendo sido
posta em prática uma lógica acusatória estatal, que veio ensombrar as
UHOD©·HVGRSURFHVVRSHQDOQRVV«FXORV;Ζ;H;; .LOFRPPLQVS
e seguintes).
Precisamente no século XX, em consequência do Acordo de Paz,
verificou-se um rápido desenvolvimento económico e ainda uma mudança
cultural e social, que inevitavelmente transpirou para o sistema de justiça
penal, criando um aumento das taxas de criminalidade, bem como uma
PXGDQ©DQRFRQWH[WRSHQDO 2ȇ0DKRQ\SS TXHYHLRDFUHVFHU
ao que, na altura, eram ameaças específicas no país, em particular, o
WHUURULVPRHRFULPHRUJDQL]DGR :DOVKSS ΖVWRFRLQFLGLX
com um aumento dos poderes atribuídos às autoridades penais, tais
FRPRDVIRU©DVSROLFLDLVȊSDUDHTXLOLEUDURSURFHVVRSHQDOHPIDYRUGD
DFXVD©¥Rȋ :DOVKSS 1HVVHSRQWRGDKLVWµULDRVDXWRUHV
apontaram para a necessidade de uma reforma do sistema de justiça
SHQDO 0F'HUPRWWS:DOVKS 1¥RREVWDQWHIRL
UHFRQKHFLGR¢GDWDTXHDPXGDQ©DM£HVWDYDHPFXUVRQDPHGLGDHPTXH
DSHVDUGRUHIRU©RGRȊEUD©RGDOHLȋHVWDYDPDVHUDGRWDGDVȊRULHQWD©·HV
SRO¯WLFDVPDLVDWLYLVWDVUHYLVLRQLVWDVHLQRYDGRUDVȋQRPHDGDPHQWHQR
TXHGL]UHVSHLWR¢MXVWL©DUHVWDXUDWLYD 2ȇ0DKRQ\SS 
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Nas últimas décadas, o sistema de justiça foi de algum modo
reconstruído, com o regresso da consideração pelos interesses dos titulares
GRFRQIOLWRGDY¯WLPDHGRDXWRUGRFULPH .LOFRPPLQVS .
1XPDQRWDILQDOVHU£LPSRUWDQWHVDOLHQWDUTXHVHJXLQGRDKHUDQ©D
anglo-saxónica, a Irlanda não possui um código penal, nem um código
de processo penal e que o direito penal é constituído na sua maioria por
estatutos e decisões judiciais..

II.

Enquadramento Legal dos Procuradores:
Os instrumentos jurídicos relevantes nesta matéria são a Lei de

3URFHVVR3HQDOGHHD/HLGH3URFHGLPHQWR-XGLFLDOFRQWUD'HOLWRV
GHEHPFRPRDVUHVSHWLYDVDOWHUD©·HVHRXWUDVOHLVVXEVHTXHQWHV
que regulamentam matérias específicas do sistema penal.
À luz da Constituição da Irlanda, o Procurador procede judicialmente
FRQWUD GHOLWRV JUDYHVLQGLFL£YHLV HP QRPH GR SRYR DUWLJR  GD
&RQVWLWXL©¥R 2VSURFXUDGRUHVHVW¥RRUJDQL]DGRVQRTXDGURGD'LUH©¥RGR
3URFXUDGRU3¼EOLFR GRUDYDQWH'33  /HDK\ 6SDLQS3XFNKDEHU
S $IRU©DSROLFLDOLUODQGHVDDAn Garda Síochána GRUDYDQWH
Gardaí «VXSHUYLVLRQDGDSHOD3URYHGRULDGD-XVWL©DFRPSHWLQGROKHD
condução da investigação dos crimes. Esta força também pode deduzir
acusação, em nome dos procuradores, em pequenas infrações ou delitos
S¼EOLFRV .LOFRPPLQV/HDK\:DOVK6SDLQ 
De acordo com as diretrizes oficiais para os procuradores, a DPP
não tem qualquer poder de direção sobre as entidades de investigação,
uma vez que o inquérito e a acusação são funções distintas e separadas
QDΖUODQGD1RHQWDQWRR3URFXUDGRUSRGHDFRQVHOKDUDVIRU©DVSROLFLDLV
em matéria de investigação. Para além disso, a Gardaí só poderá proceder
judicialmente sobre determinadas matérias especificadas numa Direção
Geral da DPP, sendo que, nestes termos, a acusação poderá ser sujeita
DXPDQRWLILFD©¥RSU«YLD¢'33 'LUH©¥RGR3URFXUDGRU3¼EOLFR
SS 
Relativamente às vítimas da criminalidade, e apesar de por vezes
Q¥ROKHVFRPSHWLUDLQYHVWLJD©¥RRXPHVPRDDFXVD©¥RQDPHGLGDHP
TXH GHYHP WUDEDOKDU HP FRQMXQWR FRP DGardaí, os serviços de ação
SHQDOGHVHPSHQKDPPHVPRDVVLPXPSDSHOLPSRUWDQWHQDJDUDQWLDGD
efetividade dos direitos das vítimas. Especificamente, as Diretrizes da DPP,
  (VWDQR©¥R GR FULPH FRPR XPD TXHVW¥R UHODWLYD ¢FRPXQLGDGH PDLV XPDYH]DFODPDGD DQWHFHGH D LGHRORJLDGR
SURFHVVRSHQDOFRPRIXQ©¥RGR(VWDGRȊDDSOLFD©¥RGHVVDVOHLVSHQDLVHUDSULQFLSDOPHQWHXPDVVXQWRGDFRPXQLGDGH$W«
PHVPRRDJHQWHSROLFLDOQDIRUPDGRDQWLJRFRQVWDEOHHVHXDQWHFHVVRURWLWKLQJPDQHPHUJLUDPQRGLUHLWRDQJORVD[µQLFR
FRPRXPRILFLDOORFDOQRPHDGRSDUDFXPSULUDUHVSRQVDELOLGDGHFROHWLYDGDFRPXQLGDGHSHODDSUHHQV¥RGHFULPLQRVRVȋ
:DOVKS£J 
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GHHVWDEHOHFHPGLYHUVDVUHVSRQVDELOLGDGHVGRVSURFXUDGRUHVSDUD
com as vítimas da criminalidade, no processo penal, particularmente na
PHGLGDHPTXHOKHV«FRQFHGLGDSRXFDSDUWLFLSD©¥R(LVDOJXQVH[HPSORV
do que acabou de ser mencionado: Os Procuradores Públicos devem
WUDEDOKDUFRPDGardaí no sentido de assegurar que a vítima seja mantida
SOHQDPHQWHLQIRUPDGDHPUHOD©¥R¢DFXVD©¥RHDRSURFHVVRSHQDO DUWLJR
|QRVDUWLJRV|H|DUWLJR|Q| F HHDUWLJRV||
GD/HLGDV9¯WLPDV RUJDQL]DUDSHGLGRGDY¯WLPDXPDUHXQL¥RFRPR
DXWRUGRFULPHHPSURFHGLPHQWRVSU«YLRVDRMXOJDPHQWR *DELQHWHGD
'LUH©¥RGR3URFXUDGRU3¼EOLFRS PDQWHUDY¯WLPDLQIRUPDGD
VREUHRTXHHVW£DDFRQWHFHUGXUDQWHRMXOJDPHQWR *DELQHWHGD'LUH©¥R
GR3URFXUDGRU3¼EOLFRS RUJDQL]DUDSUHVWD©¥RGHGHSRLPHQWR
DGHTXDGD¢Y¯WLPDHDRSURFHVVR FRPRSRUH[HPSORQRVDUWLJRV|
H|$GD/HLGD3URYDGHDOWHUDGDSHOD/HLGDV9¯WLPDV LQWHUSRU
recurso de uma decisão judicial sempre que a decisão seja considerada
ȊLQGHYLGDPHQWHEUDQGDȋ 3URFXUDGRULDGR0LQLVW«ULR3¼EOLFRS 
 UHFRQKHFLGR TXH D '33 WHP VLGR SDUWLFXODUPHQWH SUµDWLYD QD
tentativa de cumprir as suas obrigações nos termos da Diretiva sobre
os Direitos das Vítimas, promovendo mudanças mesmo antes de estas
VHUHP H[LJLGDV SHOD OHJLVOD©¥R QDFLRQDO /HDK\  6SDLQ  S  
Em confirmação disto, o serviço de ação penal irlandês publicou vários
documentos que têm implicações para as experiências das vítimas em
matéria de organizações da justiça penal (O papel da DPP; Comparecer no
Tribunal na qualidade de Testemunha; Declaração de Diretrizes Gerais para
os Procuradores e; Política da Acusação em matéria de Fundamentação das
Decisões) .LOFRPPLQV/HDK\ 6SDLQSS DVVLPFRPRFULRX
uma Unidade de Ligação com as Vítimas para dar resposta às necessidades
GDVY¯WLPDVHGDVVXDVIDP¯OLDV .LOFRPPLQV/HDK\:DOVK6SDLQ 

III.

Método e Resultado da Transposição da Diretiva sobre os
Direitos das Vítimas:
As vítimas na Irlanda não são parte na ação penal e os seus direitos

GH SDUWLFLSD©¥R V¥R OLPLWDGRV VHQGR ȊJHUDOPHQWH FRQVLGHUDGDV FRPR
WHVWHPXQKDVGXUDQWHRLQTX«ULWRHRMXOJDPHQWRȋ 3XFNKDEHUS
 RTXH«XPUHVXOWDGRGRVDQWHFHGHQWHVDFXVDWµULRVFO£VVLFRVGHVWH
sistema jurídico. Não obstante, foram feitos esforços a favor da posição
GDVY¯WLPDVQRVLVWHPDGHMXVWL©DSHQDO(PD/HLGH-XVWL©D3HQDO
SUHYLDDXWLOL]D©¥RGHGHFODUD©·HVGHLPSDFWRGDVY¯WLPDV .LOFRPPLQV
/HDK\  6SDLQ  S   0DLV WDUGH HP  D &DUWD GDV 9¯WLPDV
representou um importante desenvolvimento na elaboração de políticas
para as vítimas da criminalidade, ao expressar o desejo de conceder às
Y¯WLPDVXPSDSHOPDLVFHQWUDOQDMXVWL©DSHQDO(PIRLLJXDOPHQWH
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constituída uma disposição, relativa à possibilidade, não obstante ser
limitada, de participação das vítimas na fase de julgamento, através de
um advogado, mas apenas para casos de violação ou agressão sexual
'RDNS 
Vítimas específicas foram igualmente consideradas em instrumentos
de direito penal, com por exemplo: a /HLGD9LROD©¥RGH; a Lei da
9LRO¬QFLD'RP«VWLFDGHD/HLGR7U£ILFRGH&ULDQ©DVH3RUQRJUDILD
GHHD/HLGR7U£ILFRGH6HUHV+XPDQRVGH
$&DUWDGDV9¯WLPDVIRLUHYLVWDHPFRPYLVWDDUHIRU©DUDSRVL©¥R
das vítimas relativamente aos intervenientes na justiça penal, tais como a
Gardaí , a DPP e os tribunais. Contudo, não concedeu às vítimas quaisquer
GLUHLWRVOHJDLVHIHWLYRV .LOFRPPLQV/HDK\ 6SDLQS/HDK\ 
6SDLQS $VVLPHPFRPH©RXDVHUHODERUDGRXP3URMHWR
de Lei dos Direitos das Vítimas, tendo o Governo irlandês assumido o
compromisso de garantir a posição das vítimas numa reforma da justiça
SHQDOHQWUHȊLQFOXLQGRXPDPDLRUXWLOL]D©¥RGDVGHFODUD©·HVGH
LPSDFWRGDVY¯WLPDVHGRVGLUHLWRVOHJDLV¢LQIRUPD©¥Rȋ .LOFRPPLQV/HDK\
6SDLQS &RQWXGRHDSHVDUGRFUHVFHQWHUHFRQKHFLPHQWR
das vítimas no processo penal irlandês, foi na altura considerado que
ȊDIDOWDGHFRQKHFLPHQWRQRVHLRGDVDJ¬QFLDVHDWRUHVGDMXVWL©DSHQDO
VREUH DV QHFHVVLGDGHV GDV Y¯WLPDV GD FULPLQDOLGDGHȋ FRQWLQXDYDD VHU
SUREOHP£WLFD .LOFRPPLQV/HDK\ 6SDLQS 
(PIRLLQWURGX]LGRR3URMHWRGH/HLGH-XVWL©D3HQDO 9¯WLPDVGD
&ULPLQDOLGDGH FRPRSDUWHLQWHJUDQWHGRSURFHVVRGHLPSOHPHQWD©¥RGD
Diretiva sobre os Direitos das Vítimas. A Aliança dos Direitos das Vítimas,
LQLFLDGD HP  « XP JUXSR GH RUJDQL]D©·HV GH DSRLR ¢V Y¯WLPDV H
GH GLUHLWRV KXPDQRV TXH WHP SRU ILP DVVHJXUDU D LPSOHPHQWD©¥R GD
Diretiva sobre os Direitos das Vítimas dentro do prazo proposto, ou seja,
DW«QRYHPEURGH'HVWHPRGRHQWHQGHVHDWXDOPHQWHTXHDV21*
GHVHPSHQKDUDPXPSDSHOPXLWRLPSRUWDQWHQRGHVHQYROYLPHQWRHQD
LPSOHPHQWD©¥RGD/HLGH-XVWL©D3HQDO 9¯WLPDVGD&ULPLQDOLGDGH TXH
HQWURXHPYLJRUHP 3XFNKDEHUS 
A Avaliação do Parlamento Europeu informa que a Irlanda transpôs a
'LUHWLYDDWUDY«VGHXPDPHGLGDGHLPSOHPHQWD©¥RDSURYDGDHPPDV
SRVWDHPYLJRUDSHQDVHP 3DUODPHQWR(XURSHXSS 2
sítio Web oficial da UE conta cinco instrumentos jurídicos de transposição
da Diretiva . De acordo com esta avaliação, a Irlanda era um dos países
TXH¢GDWDDLQGDQ¥RWLQKDWUDQVSRVWRFRPSOHWDPHQWHD'LUHWLYDSDUD
Cf. KWWSVHXUOH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQW(11Ζ0"XUL &(/(;/ FRQVXOWDGRDGHDJRVWRGH 
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RGLUHLWRQDFLRQDOGDGRTXHD/HLGDV9¯WLPDVGD&ULPLQDOLGDGH  
ainda estava a atravessar o processo de ratificação no sistema nacional.
Por consequência, a Comissão Europeia iniciou um processo por infração
FRQWUDDΖUODQGDHPSRUQ¥RFRPXQLFDUPHGLGDVGHWUDQVSRVL©¥R
PDVWDOSURFHVVRM£Q¥RVHHQFRQWUDHPFXUVR &RPLVV¥R(XURSHLDD 
Para além disso, foram publicadas outras leis para a implementação das
obrigações em matéria de direitos das vítimas, nomeadamente a Lei
VREUHD9LRO¬QFLD'RP«VWLFDGHHD/HLGH'LUHLWR3HQDO &ULPHV
6H[XDLV GH
$ PDLV UHFHQWH /HL GH -XVWL©D 3HQDO 9¯WLPDV GD &ULPLQDOLGDGH 
GH  WURX[H GHVHQYROYLPHQWRV VLJQLILFDWLYRV QR TXH GL] UHVSHLWR
às vítimas. Anteriormente não existia uma definição legal de vítima de
crime no direito penal irlandês. Pelo contrário, a legislação referia-se a
XPȊTXHL[RVRȋ&RQWXGRRWHUPRȊTXHL[RVRȋUHIHULDVHDSHQDVDTXHP
apresentasse uma denúncia formal à Gardaí 3XFNKDEHU  S  
Por conseguinte, este foi um marco importante na definição de vítima. A
Y¯WLPD«GHILQLGDFRPRȊXPDSHVVRDVLQJXODUTXHVRIUHXGDQRVLQFOXLQGR
danos físicos, mentais ou emocionais ou perdas económicas, que foram
GLUHWDPHQWHFDXVDGRVSRUXPGHOLWRȋ6HU£GHQRWDUTXHD/HLWDPE«P
UHFRQKHFHGLUHLWRVDRVPHPEURVGDIDP¯OLDGDY¯WLPDQRPHDGDPHQWHDR
F¶QMXJHSDUFHLURFLYLOFRDELWDQWHILOKRDRXHQWHDGRDSDLP¥HRXDY¶
DYµLUP¥RLUP¥PHLRLUP¥RRXPHLDLUP¥QHWRDWLDWLRVREULQKRRX
VREULQKDGDY¯WLPDRXRXWUDSHVVRDFRQVLGHUDGDGHSHQGHQWHGDY¯WLPD
RXVXILFLHQWHPHQWHSUµ[LPDSDUDVHUWUDWDGDFRPRWDO SDUWHDUWLJR
|  3DUD DO«P GLVVR D /HL HVW£ FHQWUDGD HP JDUDQWLU RV GLUHLWRV GDV
vítimas, nomeadamente o direito à informação, ao qual são dedicadas
Y£ULDVGLVSRVL©·HVGHWDOKDGDVHVWDEHOHFHQGRTXHDGardaí ou a DPP são
obrigadas a explicar às vítimas as razões para não deduzirem acusação e
LQWURGX]LQGRXPSURFHGLPHQWRSDUDDUHYLV¥RGHVVDGHFLV¥R DUWLJR|
GD/HL  .LOFRPPLQV/HDK\ 6SDLQSS 3DUDDO«PGLVVR
determinou alterações em diversas leis, tais como a Lei da Prova Penal,
GHHD/HLGD&ULDQ©DGHFRPYLVWDDJDUDQWLUDFRQIRUPLGDGH
FRPDVGLVSRVL©·HVGD'LUHWLYD0DLVUHFHQWHPHQWHQRLQ¯FLRGHIRL
aprovada uma nova Carta dos Direitos das Vítimas, em cooperação com
organizações de apoio às vítimas. Apesar de não ser vinculativa e de servir
essencialmente como diretriz, esta nova Carta consagrou os direitos das
Y¯WLPDVSUHYLVWRVQD/HLGH
Não obstante todas as notas positivas acima mencionadas, ainda
são identificáveis algumas lacunas, tais como: a falta de transposição
FRPSOHWDGRDUWLJR|UHODWLYDPHQWH¢VJDUDQWLDVGRVVLVWHPDVGHMXVWL©D
UHVWDXUDWLYD 3XFNKDEHUS RHQFDPLQKDPHQWRSDUDRVVHUYL©RV
de apoio está limitado fundamentalmente à polícia e aos serviços de ação
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penal, mas deveria ser operacionalizada por outras entidades relevantes
/HDK\ 6SDLQS DOHLDSUHVHQWDXPDJDPDUHVWULWDGHGLUHLWRV
principalmente os direitos à informação e proteção das vítimas enquanto
participantes em investigações e processos penais conduzidos pela Gardaí
RXSHOD3URYHGRULDGD-XVWL©D /HDK\ 6SDLQS 1RHQWDQWRH
de acordo com o relatório Vociare, foi identificada uma mudança cultural
na Irlanda relativamente aos direitos das vítimas, que ocuparam o seu
lugar junto às preocupações com um processo equitativo e os direitos
GRVDUJXLGRV 3XFNKDEHUS 

IV.

Organização dos Serviços de apoio às vítimas:
No que diz respeito aos serviços de apoio às vítimas, tanto o apoio

geral como o apoio especializado, são prestados por várias organizações
Q¥RJRYHUQDPHQWDLVVHQGRTXHKRMHHPGLDHVWHVV¥RSUHVWDGRVPXLWR
SDUWLFXODUPHQWHDWUDY«VGHOLQKDVGHDSRLR2DSRLRSUHVHQFLDO¢VY¯WLPDV
é prestado por organizações regionais de apoio às vítimas. A Irlanda
costumava ter uma organização de apoio às vítimas a nível nacional, a
9LFWLP6XSSRUWΖUHODQG1RHQWDQWRHPIDFHDGLILFXOGDGHVLQWHUQDV
GHVWDRUJDQL]D©¥RIRLOKHUHWLUDGRRILQDQFLDPHQWRJRYHUQDPHQWDO
O financiamento de organizações de apoio é assegurado por
agências estatais, tais como o Departamento do Gabinete do Crime,
FULDGRHPHDDJ¬QFLD7XVOD&KLOGDQG)DPLO\IXQGDGDHP
Apesar de, no passado, a Gardaí referenciar automaticamente as vítimas
¢9LFWLP6XSSRUWΖUHODQGSDUWLOKDQGRDVLQIRUPD©·HVGRVFRQWDFWRVGDV
vítimas, não existem presentemente quaisquer mecanismos formais
RXDXWRP£WLFRVGHHQFDPLQKDPHQWRSDUDRUJDQL]D©·HVGHVHUYL©RVGH
DSRLR¢VY¯WLPDVXPDYH]TXHHPR&RPLVV£ULRSDUDD3URWH©¥RGH
Dados comunicou que este tipo de procedimento só poderia ocorrer com
RFRQVHQWLPHQWRH[SUHVVRGDY¯WLPD .LOFRPPLQV/HDK\:DOVK6SDLQ
 3RUFRQVHJXLQWHHQWUHHDGardaí limitou-se a fornecer
às vítimas informações sobre as organizações de apoio existentes. Após
 QD PDLRULD GRV FDVRV RFRUUH XP HQFDPLQKDPHQWR DXWRP£WLFD
dentro da Gardaí 2 VLVWHPD ȊPolice Using Leading Systems Effectivelyȋ
38/6( XPDEDVHGHGDGRVGD Gardaí, gera uma carta que fornece o
número de referência PULSE, o nome do investigador e o número de
FRQWDFWRMXQWDPHQWHFRPXPIROKHWRFRPRVFRQWDFWRVGDVRUJDQL]D©·HV
GHDSRLR¢VY¯WLPDV .LOFRPPLQV/HDK\:DOVK6SDLQ 1RHQWDQWR
relativamente às vítimas de violência doméstica, crimes sexuais, tráfico de
VHUHVKXPDQRVHIDPLOLDUHVGHY¯WLPDVGHFULPHVYLROHQWRVTXHVRIUHUDP
GDQRVJUDYHVHVWDVLQIRUPD©·HVV¥RGDGDVSHVVRDOPHQWH 3XFNKDEHU
S 
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A Gardaí também dispõe de agentes específicos competentes para
dar apoio a vítimas específicas, como o Oficial de Ligação à Família, que
SRGHHQFDPLQKDURVPHPEURVGDIDP¯OLDGDVY¯WLPDVGHFULPHVYLROHQWRV
WDLVFRPRKRPLF¯GLRRXUDSWRSDUDRVVHUYL©RVGHDSRLRDGHTXDGRVR
Oficial de Ligação Étnico da GardaíTXHSUHVWDDSRLRHDFRQVHOKDPHQWR
às vítimas de crime de discriminação racial; ou o Serviço de Assistência
ao Turista, um serviço gratuito e confidencial que presta assistência e
apoio às vítimas transfronteiriças na Irlanda. Para além disso, a Irlanda
GLVS·HGHXPPHFDQLVPRGHHQFDPLQKDPHQWRQDFLRQDOSDUDDVY¯WLPDV
GHWU£ILFRGHVHUHVKXPDQRV.
Apesar destes esforços, considera-se que as ONG estão subfinanciadas
3XFNKDEHU  S   H IDFH ¢ DXV¬QFLD GH XP PHFDQLVPR GH
HQFDPLQKDPHQWR H GDGD D GLYHUVLGDGH GH SUHVWDGRUHV GH DSRLR HVW£
evidenciada uma abordagem fragmentada que permite espaço para
lacunas e insuficiências no sistema de apoio irlandês.

Conclusão intercalar:
 1DΖUODQGDRSDSHOSULQFLSDOGR6HUYL©RGH$©¥R3HQDOUHODWLYDPHQWH
aos direitos das vítimas consiste em assegurar o acesso das vítimas ao
SURFHVVRSHQDOQDPHGLGDHPTXHDSUµSULDOHLQ¥RUHFRQKHFHPXLWDV
SRVVLELOLGDGHVIRUPDLVGHLQWHUYHQ©¥RGLUHWD¢VY¯WLPDV 23URFXUDGRU
atua como um verdadeiro guardião dos direitos das vítimas nas ações
penais, assegurando os seus interesses face à falta geral de oportunidades
que estas têm para o fazer.

C – Portugal
3RUWXJDOHVW£VLWXDGRQRVXOGD(XURSDH«XP(VWDGRPHPEURGD8(GHVGH

I.

Contexto Histórico e Jurídico Nacional:
Historicamente, o sistema penal português perdeu a sua natureza
acusatória devido às influências canónicas e romanas que determinaram
uma estrutura inquisitorial, tal como na maioria dos países da Europa
FRQWLQHQWDOHHPOLQKDFRPRDODUJDPHQWRGRSRGHUHGDVIXQ©·HVGR
(VWDGR 6RPHQWH DSµV D UHYROX©¥R OLEHUDO SRUWXJXHVD GH  H VRE
influência francesa ocorreu a introdução do serviço de ação penal e
voltaram a entrar no sistema penal do país as características acusatórias

3DUDPDLVLQIRUPD©·HVFRQVXOWDUKWWSEOXHEOLQGIROGJRYLHHQEEISDJHVQDWLRQDOBUHIHUUDOBPHFKDQLVP FRQVXOWDGR
DGHDJRVWRGH 
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'LDVSS 1HVWHFRQWH[WRRSULPHLUR&µGLJRGH3URFHVVR
3HQDOSRUWXJX¬V DVHJXLU&33 GDWDGRGHDWULEXLXRFRQWURORGRV
procedimentos prévios ao julgamento a um juiz de instrução, deixando aos
serviços de ação penal o papel de conduzir as diligências de instrução. Em
RFRUUHXXPDDOWHUD©¥RDRFµGLJRTXHLQWURGX]LXXPDIDVHDQWHULRU
na qual competia ao procurador público o inquérito e, se adequado, a
GHGX©¥RGDDFXVD©¥R&RQWXGRHVWDHVFROKDGHSRO¯WLFDSHQDOIRLREMHWR
de crítica por ser o resultado do regime político autoritário no poder na
altura, dada a falta de confiança na independência dos procuradores, pois
HVWHVHVWDYDPVREDDO©DGDGR*RYHUQR 0HQGHVS 
$UHYROX©¥RSRUWXJXHVDGHS¶VWHUPR¢GLWDGXUDPDVWDPE«P
trouxe instabilidade ao sistema penal, uma vez que a Constituição
3RUWXJXHVD GH  FRQVDJUDYD TXH RV SURFHGLPHQWRV SHQDLV V¥R GH
estrutura acusatória e os procedimentos prévios ao julgamento deveriam
HVWDUVRERFRQWURORGHXPMXL] QRVHGRDUWLJR| ΖVWRRFRUUHX
QRHQWDQWRHQTXDQWRR&33GHDLQGDFRQWLQXDYDHPYLJRUWHQGR
dado origem a alterações ao código de processo penal e, por fim, à sua
VXEVWLWXL©¥R HP  TXDQGR VXUJLX R VHJXQGR &µGLJR GH 3URFHVVR
Penal, e que permanece em vigor até à presente data.
À luz do atual CPP, as fases gerais do processo penal têm a intervenção
do procurador. É importante notar que, na fase do inquérito, na qual se
visa estabelecer se foi ou não cometido um crime e determinar os seus
agentes, o dominus do inquérito é RSURFXUDGRU DUWLJRV|H|GR&33 
Nesta arquitetura processual, a fase seguinte poderá ser a fase de instrução
RSFLRQDOFRQGX]LGDSHORMXL]GHLQVWUX©¥RHTXHSRGHGHVHPSHQKDUXP
papel significativo, na medida em que permite um controlo jurisdicional da
anterior decisão do procurador, relacionada com o processo em questão
S H[ GHGX]LU DFXVD©¥R RX Q¥R  3DUD DO«P GLVVR VHQGR RSFLRQDO D
abertura da fase de instrução depende de uma combinação de fatores,
nomeadamente a existência de uma acusação, permitindo ao arguido
exigi-la, ou uma ausência de acusação, caso em que um sujeito processual
específico, nomeadamente o assistente, normalmente RRIHQGLGRY¯WLPD
ou as pessoas que a lei permite intervir ao abrigo do artigo 68.º do CPP,
SRGHU£H[LJLUDVXDDEHUWXUD DUWLJRGR&3& (VWDUHIHU¬QFLDVµSRU
si evidencia duas importantes conclusões: em primeiro lugar, a vítima,
quando se constitui assistente, pode conformar o progresso do processo
penal, determinando nesse sentido a existência efetiva de uma fase
MXGLFLDORTXHUHIRU©DRSDSHOGRRIHQGLGRY¯WLPDHPVHJXQGROXJDUQR
que diz especificamente respeito ao Procurador, a fase de instrução visa
garantir um controlo judicial da sua decisão, sendo esse o motivo pelo
TXDOQ¥RSRGHPH[LJLUDDEHUWXUDGHVWDIDVHMXGLFLDOGHFRQWUROR DUWLJR
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|GR&33 ΖVWRVLJQLILFDTXHRassistente tem um poder muito amplo,
e independente do Procurador Público, para participar no processo penal
português.
2DFLPDH[SRVWRFODULILFDRIDFWRGHR&33SRUWXJX¬VGHWHU
instituído a fase de inquérito principalmente como uma atribuição dos
VHUYL©RVGHD©¥RSHQDOHPFRQIRUPLGDGHFRPRQ|GRDUWLJR|GD
Constituição. Os serviços de ação penal podem delegar competências na
Polícia, de acordo com o artigo 55.º do CPP. Nesse caso, o inquérito será
FRQGX]LGRVREDGLUH©¥RGRVHUYL©RGHD©¥RSHQDO DUWLJR|GR&33 
SRGHQGRD3RO¯FLDDVVXPLUDSHQDVDOJXPDVFRPSHW¬QFLDV DUWLJR|
GR&33 $ILPGHUHVSHLWDUDGLVSRVL©¥RFRQVWLWXFLRQDOGRFRQWURORGRV
MX¯]HVVREUHHVWDIDVHGRLQTX«ULWR Q|GRDUWLJR|GD&RQVWLWXL©¥R 
as atribuições do serviço de ação penal são limitadas pelos direitos
IXQGDPHQWDLVGRVFLGDG¥RVHJDUDQWLGDVSHORMXL]GHLQVWUX©¥R DUWLJRV
|H|GR&33 TXH«YLVWRFRPRRMXL]GDVOLEHUGDGHVHTXHSDUD
esse efeito tomará nesta fase uma decisão final sobre várias propostas
do procurador, em matéria de prisão preventiva, aplicação de medidas
GHGLYHUV¥RHRXWUDV 0DWD0RXURV 
Tomando tudo isto em consideração, poder-se-á argumentar que
o sistema português faz parte dos sistemas penais mistos continentais
$QWXQHVS 1RHQWDQWRSUHVXPHVHTXH3RUWXJDOWHPXPD
estrutura penal acusatória, composta por um princípio acusatório que
materializa a ideia de que os processos devem ser investigados de forma
independente do tribunal, devendo isto ser entendido não só como
um poder, mas, mais precisamente, como um dever dos serviços de
ação penal. Mas a articulação tanto da acusação como do princípio da
LQYHVWLJD©¥R«LJXDOPHQWHUHFRQKHFLGDDRMXL]QRPHDGDPHQWHGXUDQWH
DIDVHGDLQVWUX©¥R Q¼PHURVHGRDUWLJR|HQ¼PHURGRDUWLJR
|GR&33 RTXHDFDUUHWDDOJXPDVGLILFXOGDGHVGHLQWHUSUHWD©¥RQD
medida em que, sendo por um lado possível considerar tal direção como
uma manifestação do Processo Penal Português, com uma estrutura
DFXVDWµULDVXEOLQKDGDSRUXPSULQF¯SLRGHLQYHVWLJD©¥R 'LDVSS
 SRURXWURODGR«SRVV¯YHOHQWHQGHUVHTXHRSULQF¯SLRDFXVDWµULR
LPS·HOLPLWHVDRSULQF¯SLRGDLQYHVWLJD©¥R 0HQGHVSS 

II.

Enquadramento Legal dos Procuradores:
As competências dos procuradores públicos, em Portugal, em matéria

GH SURFHVVR SHQDO HVW¥R UHJXODPHQWDGDV QR &33 SRUWXJX¬V DUWLJRV
|| HDRUJDQL]D©¥RGRVHUYL©RHVW£FRQVDJUDGDQD/HL Estatuto
do Ministério Público 2VHUYL©RGHD©¥RSHQDO«GLULJLGRSHOD3URFXUDGRULD
*HUDOGD5HS¼EOLFD 3*5 DWUDY«VGHXPDHVWUXWXUDKLHU£UTXLFDVHQGR
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TXHGHDFRUGRFRPRQ¼PHURGRDUWLJR|GD&RQVWLWXL©¥R«XPD
PDJLVWUDWXUDTXHJR]DGHDXWRQRPLD 0RXUDS0HQGHV
S .
2M£PHQFLRQDGRDUWLJR|GD&RQVWLWXL©¥RYLQFXODRVSURFXUDGRUHV
ao princípio da legalidade, o que significa que, em geral, estão obrigados
a instaurar ações penais sempre que recebam informações relativamente
ao cometimento de um crime. Este princípio é temperado pelo princípio
GDRSRUWXQLGDGH 3LQWRSS TXHDWXDOPHQWHSHUPLWHTXHR
procurador tome medidas de diversão, tais como a suspensão provisória
GRSURFHVVR DUWLJR|GR&33 RXGHFLGDIRUPDVHVSHFLDLVGHSURFHVVR
consideradas mais rápidas na obtenção da decisão final, por exemplo
DUWLJRV||H|$GR&33 EHPFRPRRHQYLRGRSURFHVVR
SDUDXPVLVWHPDGHPHGLD©¥RY¯WLPDDXWRUGRFULPH Q|GRDUWLJR|
GD/HL 
Dada a estrutura processual, anteriormente referida, presente no
CPP, o procurador assume um papel extremamente relevante, não só
devido às medidas de diversão que pode propor ao juiz de instrução,
ou mesmo decidir por si mesmo, como no caso do sistema de mediação
vítima-autor do crime, como ainda porque, como é possível deduzir, os
procuradores lideram toda a fase do inquérito, com o apoio da polícia,
e decidem se o processo prossegue ou não, facilitam as formas de as
vítimas intervirem formalmente no processo penal e garantem os seus
direitos na fase de julgamento. Para além disso, o Procurador também
WHPOHJLWLPLGDGHSDUDUHFRUUHUGDGHFLV¥RGRWULEXQDO DUW||GR&33 
e promover a execução de penas e medidas de proteção.
Nesta perspetiva, os Procuradores assumem um papel determinante,
sobretudo durante a fase inicial do processo, mas a sua intervenção legal
poderá ser limitada pela natureza do crime e, consequentemente, pelo
papel formal da vítima no processo penal. Relativamente ao tipo de crime
em causa, existe uma classificação legal no Código Penal que estabelece
a distinção entre crimes públicos, semipúblicos e particulares, o que
determina a forma como o processo é iniciado, seja oficiosamente pelo
Procurador, em crimes de natureza pública, seja dependendo da iniciativa
do ofendido, através de uma denúncia, tanto para crimes semipúblicos
FRPR SDUWLFXODUHV FRQIRUPH UHIOHWLGR QRV DUWLJRV | D | GR &33
Isto tem influência nas possibilidades de atuação formal do Procurador
0HQGHVS 8PDYH]LQLFLDGRRSURFHVVRR3URFXUDGRUSRGH
liderar o mesmo e decidir como irá terminar a fase do inquérito. Contudo,
quando o crime é de natureza particular, essa decisão pertence apenas ao
DVVLVWHQWHTXH«XPVXMHLWRGRSURFHVVRSHQDORXXPDȊSDUWHDVVLVWHQWH
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GR 3URFXUDGRUȋ &DUYDOKR  &DUPR  S   1D UHDOLGDGH WUDWD
VHGDȊSHVVRDRIHQGLGDȋGRDWRSHQDOTXHRSWDSRUDVVXPLUXPSDSHO
consentâneo nos processos penais, tendo esta figura surgido com o
&33 GH  3HUHLUD  S   (QTXDQWR QRV FULPHV GH QDWXUH]D
particular o assistente é, em última análise, quem decide acusar ou não,
assumindo ele o papel do Procurador, nos crimes públicos, como nos
semipúblicos, essa decisão pertence ao Procurador. Mas mesmo quando
existe um assistente no processo, o Procurador continua a assumir um
papel ativo. Também valerá a pena mencionar que nem todas as vítimas
podem tornar-se assistentes, uma vez que a definição de vítimas é mais
DPSODGRTXHDGHȊRIHQGLGRȋ 9LHLUDS HDVTXHRSRGHP
ID]HUGHYHPSUHHQFKHURVUHTXLVLWRVIRUPDLVQRPHDGDPHQWHVROLFLW£
lo ao juiz de instrução ou de julgamento, de acordo com a fase em que
GHFLGLUHPH[HUFHUHVWH GLUHLWR VHPSUHR MXL] GH LQVWUX©¥RQRFDVRGH
FULPHVSDUWLFXODUHV 'HXPPRGRJHUDOFRQVLGHUDVHWUDGLFLRQDOPHQWH
que os assistentes têm uma intervenção limitada, como intervenientes
FRRSHUDQWHVHVXERUGLQDGRVQRSURFHVVRSHUDQWHRSURFXUDGRU 3HUHLUD
S6RXVDS TXH«TXHPOLGHUD6HU£GHQRWDUTXHHP
relação a crimes de natureza particular, o seu poder é muito distinto, na
medida em que são eles que decidem como termina a fase de inquérito
DUWLJR|GR&33 

III.

Método e Resultado da Transposição
da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas:
1XPDµWLFDJOREDORUHFRQKHFLPHQWRGRVGLUHLWRVGDVY¯WLPDVWHP

uma tradição constitucional, uma vez que a revisão constitucional de
LQFOXLXRGLUHLWRGRRIHQGLGRGHparticipar em processos penais, nos
WHUPRVGDOHL Q|GRDUWLJR| 
$DOWHUD©¥RGR&33GHDVVXPLXXPDLPSRUW¤QFLDSDUWLFXODU
HPUHOD©¥RDRVGLUHLWRVGDVY¯WLPDVQDPHGLGDHPTXHKRXYHXPUHIRU©R
GDSURWH©¥RGDVY¯WLPDV 0HQGHVSS $QWHVGHVWDUHYLV¥R
as vítimas da criminalidade só veriam o seu direito de participarem
UHFRQKHFLGRFDVRIRVVHPOHJLWLPDGDVSDUD HRSWDVVHPSRU SDUWLFLSDUHP
processos penais como assistentes. Mesmo nessa base, os seus direitos
de participação ficariam limitados ao papel de colaboradores do serviço
de ação penal. Caso contrário, às vítimas que utilizassem apenas o seu
HVWDWXWRGHY¯WLPDHQ¥RRHVWDWXWRUHFRQKHFLGRDRDVVLVWHQWHVHULDP
concedidos direitos limitados, para além das reparações a obter através do
SURFHVVRFLYLO&RPDDOWHUD©¥RGHHDSHVDUGHDW«¢GDWDRFRQFHLWR
de vítima não ter ainda sido definido no Código, novos artigos vieram ditar
TXHRRIHQGLGRWLQKDGLUHLWRVLQGHSHQGHQWHPHQWHGDVXDSDUWLFLSD©¥R
formal como assistente, nomeadamente o direito de ser informado de
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XPSURFHVVRHPFXUVRFDVRGHOHQ¥RWHQKDFRQKHFLPHQWR Q|GRDUWLJR
|GR&33 HRGLUHLWRGHVHULQIRUPDGRGDGDWDGDOLEHUWD©¥RGRDUJXLGR
QDDOWXUDQ|GRDUW||Q|GRDUW||HQ|GRDUW||GR
&33 HPFRQMXJD©¥RFRPDQHFHVVLGDGHGRFRQVHQWLPHQWRGDVY¯WLPDV
de violência doméstica para a suspensão temporária do processo, nos
WHUPRVGRQ|GRDUW||RTXHWDPE«PFRQVWLWX¯DXPDQRYLGDGH
1HVWDSHUVSHWLYDHDSHVDUGHDOJXPDVPHOKRULDVQDSRVL©¥RGDVY¯WLPDV
SURPRYLGDVQDUHYLV¥RGHHVWDQ¥RUHSUHVHQWRXXPDPXGDQ©DQD
conceção do regime de justiça penal, que continuou a ser visto como
uma questão da comunidade, sendo como tal representadas pelo Estado
6DQWRVS 
3DUDDO«PGLVVRHPHQWURXHPYLJRUHVSHFLILFDPHQWHSDUD
as Vítimas de Violência Doméstica, uma lei que regula os seus direitos
/HL TXHSUHYLDHQWUHRXWURVGLUHLWRVDPHGLGDVGHSURWH©¥R
HVSHF¯ILFDV DUWLJRV|H|HVHJXLQWHV HDVHUYL©RVGHDSRLRDWUDY«V
GHXPDUHGHQDFLRQDO DUWLJR|HVHJXLQWHV (VWDOHLVRIUHXGLYHUVDV
DOWHUD©·HVQRPHDGDPHQWHDWUDY«VGDDOWHUD©¥RGHTXHUHYRJRX
o artigo que mencionava anteriormente a possibilidade de encontros
UHVWDXUDWLYRV DUWLJR| HDFULD©¥RGHXPDEDVHGHGDGRVGDVY¯WLPDV
GHYLRO¬QFLDGRP«VWLFD DUWLJR|$ 
Face às exigências legais da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas,
3RUWXJDO WUDQVS¶V DV VXDV GLVSRVL©·HV HP  DWUDY«V GR (VWDWXWR
GD 9¯WLPD /HL   TXH WDPE«P LQWURGX]LX DOWHUD©·HV QR &33
QRPHDGDPHQWH XPD GHILQL©¥R GH Y¯WLPD DUWLJR |$  H FRQVDJURX
os direitos das vítimas previstos na Diretiva. Esta é a primeira vez que
R &33 LQFOXL XPD GHILQL©¥R GH ȊY¯WLPDȋ HP TXH HVWD HPHUJH FRPR D
pessoa singular que sofreu um dano, nomeadamente um atentado à sua
integridade física ou psíquica, um dano emocional ou moral, ou um dano
patrimonial, diretamente causado por ação ou omissão, no âmbito da
prática de um crime e também os familiares de uma pessoa cuja morte
WHQKDVLGRGLUHWDPHQWHFDXVDGDSRUXPFULPHHTXHWHQKDPVRIULGRXP
dano em consequência dessa morte. Familiares referem-se ao cônjuge
sobrevivente da vítima ou à pessoa que convivesse com a vítima em
FRQGL©·HV DQ£ORJDV ¢V GRV F¶QMXJHV RV VHXV SDUHQWHV HP OLQKD UHWD
os irmãos e as pessoas economicamente dependentes da vítima. Esta
GHILQL©¥RSDUHFHVHUPDLVGHWDOKDGDHPDLVDPSODGRTXHDTXHFRQVWD
GD'LUHWLYDVREUHRV'LUHLWRVGDV9¯WLPDV 9LHLUDS 
(VWH(VWDWXWRGD9¯WLPD«UHFRQKHFLGRQD$YDOLD©¥RGR3DUODPHQWR
(XURSHXGHFRPRDPHGLGDGHWUDQVSRVL©¥RGD'LUHWLYDHP3RUWXJDO
3DUODPHQWR (XURSHX  SS   1R WRWDO H[LVWHP  PHGLGDV
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legais que implementam os direitos das vítimas em Portugal, incluindo os
diplomas anteriormente mencionados, desde a Constituição Portuguesa
DW«DR(VWDWXWRGD9¯WLPDDVVLPFRPRD/HLTXHLQVWLWXLXXP
sistema de mediação vítima-autor do crime em processo penal, na altura
HPFRQIRUPLGDGHFRPD'HFLV¥R4XDGURGH. No entanto, foi iniciado
um processo por infração contra Portugal, que ainda se encontra em
FXUVRSRUWUDQVSRVL©¥RLQFRPSOHWDGDVGLVSRVL©·HVGD'LUHWLYD &RPLVV¥R
(XURSHLDD 
$QWHVGDDOWHUD©¥RGR&33HPDSDODYUDȊY¯WLPDȋM£ID]LDSDUWH
do léxico do código, mas de uma forma muito restrita e sem qualquer
GHILQL©¥R 9LHLUDSS +RMHHPGLDRFRQFHLWRGHȊY¯WLPDȋ
HVW£SUHVHQWHHPDUWLJRVGR&33WHQGRVLGRFRQFHGLGRVPDLVGLUHLWRV
à vítima em termos de participação em processos penais e fora desse
domínio, independentemente da opção que tome em termos do seu papel
formal. Contudo, considera-se que esta terá sido apenas uma forma de
UHFRQKHFHU TXH DV Y¯WLPDV PHVPR TXH Q¥R SDUWLFLSHP HP SURFHVVRV
penais como assistentes, podem ter alguma participação processual
e que devem ser respeitadas e protegidas pelo sistema penal. Como
mencionado anteriormente, as vítimas podem participar no processo como
DVVLVWHQWHVFRPEDVHQRIDFWRGHDY¯WLPDVHUFRQVLGHUDGDXPDȊSHVVRD
RIHQGLGDȋVHQGRYLVWDQRSURFHVVRFRPRXPVXMHLWRSURFHVVXDODVVLVWLGR
por um advogado; as vítimas podem igualmente obter reparações, como
pessoas lesadas, através de ações civis; ou intervir no processo penal como
WHVWHPXQKDV 9LHLUDSS $QWHVGDWUDQVSRVL©¥RGD'LUHWLYD
considerava-se que, no processo penal português, a vítima, mencionada
FRPRWDOQ¥RWLQKDXPSDSHOGHWHUPLQDQWH 5HLVSS $JRUD«
UHFRQKHFLGD¢VY¯WLPDVXPDJDPDPDLVYDVWDGHGLUHLWRVVHPHVWDVWHUHPGH
assumir um papel formal no processo penal. Contudo, no final, o modelo de
participação formal sobreviveu essencialmente à transposição da Diretiva
e, sem alterar fundamentalmente a natureza pública da justiça penal, a
UHOHY¤QFLDGRVLQWHUHVVHVGDVY¯WLPDVGDFULPLQDOLGDGHIRLDFHLWH 3HUHLUD
S6DQWRVSS 'RVDUWLJRVHPTXHDVY¯WLPDV
são mencionadas no CPP, dois apresentam definições e uma referência
genérica aos direitos das vítimas em ações penais, nomeadamente em
termos de cooperação com as autoridades; um diz respeito às reparações;
nove referem-se à proteção da vítima; um diz respeito à informação; três
concedem às vítimas o direito de serem ouvidas; e um confere às vítimas
o direito de participarem na decisão de suspender o processo. Esta última
GLVSRVL©¥R DUWLJR|GR&33 SRGHVHUD¼QLFDTXHFRQIHUHHIHWLYDPHQWH
às vítimas, enquanto tal, poder para influenciarem realmente o resultado
GRSURFHVVRSHQDOIDFXOWDQGR DSHQDV ¢VY¯WLPDVGHYLRO¬QFLDGRP«VWLFD
 -

Cf. KWWSVHXUOH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQW(11Ζ0"XUL &(/(;/ FRQVXOWDGRDGHDJRVWRGH 
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a possibilidade de solicitarem a suspensão provisória do processo penal.
Por fim, a Lei sobre a Mediação prevê a possibilidade de as vítimas
H[LJLUHPDHQYLRGRSURFHVVRSDUDXPSURFHVVRGHPHGLD©¥R DUWLJR|
GD/HL HPERUDDLQGDID©DUHIHU¬QFLDDRRIHQGLGRXPFRQFHLWR
mais restrito do que o de vítima..
Para além disso, será também importante notar que a intervenção
GDVY¯WLPDVFRPRVXMHLWRVSDUWLFLSDQWHVQRSURFHVVRDRSDVVDUHPDser
assistentesGHSHQGHGRWLSRGHFULPHHPDSUHFLD©¥RRTXHOKHVSHUPLWH
obter uma resposta à matéria penal, em conformidade efetiva com o
processo penal, nomeadamente ao substituir o procurador na decisão
de deduzir acusação, no caso acima referido da instrução opcional. No
entanto, nem todas as vítimas podem tornar-se assistentes e, conforme
M£PHQFLRQDGRDVTXHSRGHPGHYHU¥RSUHHQFKHURVUHTXLVLWRVIRUPDLV
e terão uma intervenção limitada como sujeito cooperante do Ministério
Público, não obstante a alegação do Estatuto da Vítima de proporcionar às
Y¯WLPDVXPDSDUWLFLSD©¥RDWLYDQRSURFHVVRSHQDO 5REDORS 
Para além disso, apesar de a maioria das disposições da Diretiva
sobre os Direitos das Vítimas ter sido transposta, alguns dos artigos não
foram suficientemente materializados, enquanto outros não foram sequer
WUDQVSRVWRV &DUYDOKR &DUPRS RTXH«HYLGHQWHQRTXH
diz respeito à falta de uma menção específica à cooperação com o apoio
às vítimas ou aos serviços de Justiça Restaurativa. Tomando tudo isto
em consideração, algumas das questões identificadas na transposição e
implementação que são dignas de menção são: a violação relativamente
aos serviços de justiça restaurativa, determinando a falta de cumprimento
do dever de facilitar a referência de procedimentos aos serviços de justiça
restaurativa existentes; a transposição deficiente de disposições relativas
à avaliação individual; e, finalmente, o facto de não ser obrigatório que
os funcionários judiciais, nomeadamente os procuradores, recebam
formação em matéria de direitos das vítimas - e, especificamente no que
diz respeito à formação dos procuradores, esta é considerada insuficiente,
HP3RUWXJDOTXDQGRVHWUDWDGRWHPDGDYLWLPRORJLD &DUYDOKR &DUPR
S9LHLUDS 

IV.

Organização dos Serviços de apoio às vítimas:
Em termos de serviços de apoio às vítimas, o Estatuto da Vítima

Português é omisso quanto ao artigo 8.º da Diretiva, apesar de mencionar
RGLUHLWRGDVY¯WLPDVDVHUHPLQIRUPDGDVGRVVHUYL©RVGLVSRQ¯YHLV Q|
GRDUW|| EHPFRPRRGLUHLWRDDSRLRSVLFROµJLFRXPDQHFHVVLGDGH
que deverá ser determinada, nomeadamente, pelos serviços de ação
SHQDO Q|GRDUW|| 



RELATÓRIO PROVÍTIMAS - O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS

Portugal apresenta uma rede mista, baseada em organizações civis
de serviços de apoio às vítimas, com serviços gerais e especializados, na
sua maioria dependentes da iniciativa privada e estabelecidas através
de parcerias com as autoridades competentes, tais como os serviços
GHD©¥RSHQDO &DUYDOKR &DUPRSS 2VSURWRFRORVHQWUH
os serviços de ação penal e os serviços de apoio às vítimas previram a
cooperação entre entidades públicas e privadas com vista a garantir o
DSRLR ¢V Y¯WLPDV 5HFHQWHPHQWH HP  XPD LQLFLDWLYD GR *RYHUQR
constituída por protocolos celebrados entre a PGR e serviços de apoio
¢VY¯WLPDVOHYRX¢LQWURGX©¥RGHVWHV¼OWLPRV 'Ζ$9 QRVVHUYL©RVGHD©¥R
penal, uma iniciativa que tem vindo a expandir-se progressivamente em
termos geográficos. No entanto, estes serviços estão principalmente
orientados para o apoio às vítimas de violência doméstica e com base no
género. Para além disso, a aplicação da lei e, em particular, os serviços de
ação penal no domínio da violência doméstica e dos abusos contra grupos
vulneráveis é considerada cada vez mais especializada, estando associada
DXPDIRUPD©¥RDGHTXDGD 6HUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDVS 
Não obstante, o principal prestador de serviços de apoio às vítimas
em Portugal é a APAV $VVRFLD©¥R3RUWXJXHVDGHDSRLR¢VY¯WLPDV XPD
organização não-governamental nacional, privada, caritativa e sem fins
OXFUDWLYRVTXHSUHVWDXPDSRLRDEUDQJHQWHHJHQ«ULFR 9LFWLP6XSSRUW
(XURSH  S   DVVLP FRPR DSRLR HVSHFLDOL]DGR ¢V Y¯WLPDV GD
criminalidade, de formas diversificadas e com uma cobertura nacional,
através de uma estratégia de itinerância. Existem outras ONG que prestam
apoio especializado, como a União de Mulheres Alternativa e Resposta - UMAR
e a Associação de Mulheres Contra D9LRO¬QFLD $0&9 RULHQWDGDVSDUDDSRLDU
PXOKHUHVY¯WLPDVGHYLRO¬QFLDRXDIntervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans
e Intersexo Ζ/*$ TXHSUHVWDDSRLRDY¯WLPDVGHGLVFULPLQD©¥REDVHDGD
na orientação sexual.
Os serviços de apoio às vítimas não estão geograficamente disponíveis
para todas as vítimas em Portugal, e falta assistência especializada para
algumas vítimas. Por consequência, apesar dos esforços louváveis da
APAV para colmatar esta realidade, as lacunas não podem deixar de
ser salientadas. Para além disso, existe uma falta de estratégia nacional
HQWUHRVSUHVWDGRUHVGHDSRLR &DUYDOKR &DUPRS Q¥RVHQGR
LGHQWLILF£YHOTXDOTXHUPRGHORGHHQFDPLQKDPHQWRSDUDRVVHUYL©RVGH
apoio às vítimas, existindo apenas protocolos formais, para assegurar a
cooperação, que são considerados inadequados no que diz respeito ao
HQFDPLQKDPHQWR 6HUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDVS 

Conclusão intercalar:
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  (P 3RUWXJDO RV VHUYL©RV GH D©¥R SHQDO V¥R SDUWLFXODUPHQWH
importantes na coordenação da ação policial durante o inquérito e no
SUHHQFKLPHQWR GDV ODFXQDV GHL[DGDV SHOD WUDQVSRVL©¥R GD 'LUHWLYD
nomeadamente em matéria de cooperação com os serviços de apoio às
Y¯WLPDVQDLQIRUPD©¥RHHQFDPLQKDPHQWRGDVY¯WLPDVSDUDVLVWHPDVGH
MXVWL©DUHVWDXUDWLYD PHGLD©¥RY¯WLPDDXWRUGRFULPH HQRDVVHJXUDUR
WUDWDPHQWRHDVPHGLGDVGHYLGDVSDUDY¯WLPDVYXOQHU£YHLV 3DUDDO«P
disso, os procuradores devem garantir que os direitos de participação
das vítimas são efetivos e que as vítimas são tratadas com respeito,
independentemente da forma como o sistema penal português prevê a
sua participação no processo penal.

'Ȃ(VSDQKD
(VSDQKDHVW£VLWXDGDQRVXOGD(XURSDH«XP(VWDGRPHPEURGD8(GHVGH

I.

Contexto Histórico e Jurídico Nacional:
Considerando o autoritarismo sob o qual este país viveu ao
longo de grande parte do século XX, será de notar a mudança social
QRWµULDSDUWLFXODUPHQWHDFHQWXDGDRFRUULGDHP(VSDQKDΖVWRSRGHULD
ter conduzido a um aumento da criminalidade mas, na realidade, não
obstante se ter verificado uma diminuição das taxas de criminalidade,
o facto é que, nas últimas décadas, se verificou um aumento nas taxas
de criminalidade denunciada *DUFLD(VSD³D HW DO  SS  H 
 3DUDDO«PGLVVRDQDOLVDUDMXULVGL©¥RHVSDQKRODLPSOLFDLJXDOPHQWH
considerar as diferenças de administração entre o Ministério da Justiça e
as comunidades autónomas, onde algumas competências foram assumidas
pelos Governos Autónomos, nomeadamente nos casos da Andaluzia,
&DWDOXQKD9DO¬QFLD3D¯V%DVFRH1DYDUUD
Em resultado do movimento reformista do final do século XVIII e
LQ¯FLRGRV«FXOR;Ζ;RPRGHUQR'LUHLWR3HQDOHVSDQKROGHVHQYROYHXVHFRP
EDVHQDVLGHLDVGHKXPDQLVPRHGRXWLOLWDULVPREHPFRPRGROLEHUDOLVPR
HGDFRGLILFD©¥RH¢VHPHOKDQ©DGHPXLWRVVLVWHPDVMXU¯GLFRVHXURSHXV
R VLVWHPD GH MXVWL©D SHQDO HVSDQKRO GHFRUUH PXLWR particularmente do
Código Napoleónico, Code d’Instruction CriminelleGH 9RJOHU
S'¯H] &KLHVDS 2PRGRFRPRRsistema processual foi
formulado através da Ley de Enjuiciamento Criminal GRUDYDQWH/(&ULP 
GHTXHVHPDQW«PHPYLJRUDW«KRMH«FRQVLGHUDGRXPH[HPSOR
GHVLVWHPDVFRQWLQHQWDLVPLVWRVPDVSHUPLWLXTXHGXUDQWHD(VSDQKD
IUDQTXLVWDȊRVPLOLWDUHVIDVFLVWDVPDQLSXODVVHPHDW«GRPLQDVVHPRV
SURFHVVRVRUGLQ£ULRVGDMXVWL©Dȋ 9RJOHUS 
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(PIRLFRQVDJUDGDXPD&RQVWLWXL©¥ROLEHUDOHP(VSDQKDHP
conflito com as leis processuais penais em vigor, que foram alteradas no
SHU¯RGRGHUHIRUPDVHVVDVTXHDSHVDUGHGHVPDQWHODUHP
o anterior sistema autoritário e ilegal e de tentarem introduzir aspetos
acusatórios no processo penal, foram altamente contestadas na altura,
HFRQVLGHUDVHTXHVµSRUYROWDGHFRPH©DUDPDILFDUUHVROYLGDV
9RJOHUS 
7RPDQGRWXGRLVWRHPFRQVLGHUD©¥RRVLVWHPDMXU¯GLFRHVSDQKRO
ainda é um sistema acusatório, formal ou misto, na medida em que o
juiz de instrução ainda tem direção e controlo sobre a fase de instrução
LQVWUXFFLµQ &RQWXGRQDV¼OWLPDVG«FDGDVWHPYLQGRDVHUVROLFLWDGD
uma reforma do sistema de justiça penal, particularmente no que diz
respeito à necessidade de atribuir a direção da instrução aos serviços de
ação penal, apesar de isto não ser pacífico entre académicos e políticos
*µPH] &RORPHU  S   QD PHGLGD HP TXH SHUVLVWH DOJXPD
GHVFRQILDQ©DHPUHOD©¥RDR0LQLVWHULR)LVFDOTXHHVW£KLVWRULFDPHQWH
associado ao poder executivo. Esta reforma integrou diferentes programas
governamentais nos últimos anos mas, não obstante algumas alterações
QHVVHVHQWLGRWDLVFRPRD/HLLQFOX¯GDQDVDOWHUD©·HVTXHVHGL]
terem conduzido a um novo processo penal, na prática ainda não ocorreu
$ORQVR&XHYLOODV6D\UROS $SHVDUGLVWRXPDPXGDQ©DQR
controlo da fase de inquérito esteve este ano mais uma vez nos planos
para uma reforma .

II.

Enquadramento Legal dos Procuradores:
$VUHJUDVSURFHVVXDLVQDMXULVGL©¥RHVSDQKRODHVW¥RFRQWLGDVQD

/(&ULP H R SRGHU MXGLFLDO « DLQGD UHJXODPHQWDGR SHOD /HL  $
RUJDQL]D©¥R GRV VHUYL©RV GH D©¥R SHQDO « UHJXODGD SHOD /HL 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal EHPFRPRSHORDUWLJR|GD
&RQVWLWXL©¥R(VSDQKROD$VFRPSHW¬QFLDVGRVVHUYL©RVGHD©¥RSHQDOV¥R
também reguladas internamente através de Circulares e Instruções da
Fiscalia General del Estado.
2SURFHVVRSHQDOHVSDQKROHVW£GLYLGLGRHPGXDVIDVHVSULQFLSDLV
a fase da instrução na qual a é conduzido o inquérito, competência do
MXL] GH LQVWUX©¥R FRPR UHVXOWD GR DUWLJR | GD /(&ULP H GR DUWLJR
|GD/HLDWUDY«VGDSRO¯FLDHPERUDRVSURFXUDGRUHVWDPE«P
WHQKDPDOJXPDVLPSRUWDQWHVFRPSHW¬QFLDVHSRGHUHVHPPDW«ULDGH
investigação; e a fase de juicio ou do julgamento, conduzida por um juiz
'¯H] &KLHVDS$OIRQVR5RGU¯JXH]SS 7DPE«P
    Cf. KWWSVHOGHUHFKRFRPUHIRUPDODOH\HQMXLFLDPLHQWRFULPLQDOPRGHUQL]DUODMXVWLFLDSHQDO FRQVXOWDGR D  GH
DJRVWRGH 
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é identificada uma fase intercalar entre as duas, também sob a direção
do juiz de instrução, fase esta que sofreu grandes alterações em relação
¢VXDFRQILJXUD©¥RGH $UPHQWD'HXSS 
2 LQTX«ULWR « FRQGX]LGR SHOD FKDPDGD 3RO¯FLD -XGLFL£ULD Polícia
Judicial), sob a direção do Juez de Instrucción, ou Juiz de Instrução, e do
Ministerio FiscalRXVHUYL©RVGHD©¥RSHQDO(VWDVWU¬VDXWRULGDGHVSDUWLOKDP
HPERUDHPJUDXGLIHUHQWHDWLWXODULGDGHGDIDVHGHLQTX«ULWRLQVWUX©¥R
$OIRQVR 5RGU¯JXH]  S   $ SRO¯FLD « JHUDOPHQWH D SULPHLUD
LQWHUYHQLHQWHQRSURFHVVRSHQDO $OIRQVR5RGU¯JXH]S PDV
DWXDHPQRPHGR-XL]GHΖQVWUX©¥REHPFRPRGR3URFXUDGRU DUWLJRV
||H|GD/(&ULP QRPHDGDPHQWHHPUHOD©¥RDDWRVTXH
SRVVDPDIHWDURVGLUHLWRVIXQGDPHQWDLVGDVY¯WLPDV $OIRQVR5RGU¯JXH]
S 
Apesar do facto acima mencionado de a fase de inquérito decorrer
VREDGLUH©¥RGRMXL]GHLQVWUX©¥RRV3URFXUDGRUHVGHVHPSHQKDPFDGD
YH] PDLV XP SDSHO LPSRUWDQWH QRPHDGDPHQWH R GH LQVSHFLRQDU RV
procedimentos na fase de instrução, cfr.DUWLJR|GD/(&ULP RTXH
tem dado origem um profundo debate sobre a necessidade de uma
PXGDQ©DQR3URFHVVR3HQDOHVSDQKRO $UPHQWD'HXSS 
$ΖQVWUX©¥RDWULEXLXPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVDRVSURFXUDGRUHVQD
fase de inquérito, e à medida que estas foram sendo postas em vigor,
surgiu um papel mais proeminente e a sua relação com os serviços
policiais tornou-se cada vez mais assente na direção e coordenação, uma
realidade que suscitou algumas críticas em matéria de independência e
LPSDUFLDOLGDGHGRVVHUYL©RVGHD©¥RSHQDO *RQ]£OH]L-LP«QH]SS
  
São responsáveis por diferentes diligências ao longo do processo
penal e em diferentes formas do processo penal, nomeadamente diligências
LQYHVWLJDWLYDVSUHOLPLQDUHVLQIRUPDWLYDVHSURFHVVXDLV $OIRQVR5RGU¯JXH]
SS QRPHDGDPHQWH2V3URFXUDGRUHV3¼EOLFRVQ¥RVH
tratando de um caso de crime particular, devem iniciar o processo ao
WRPDUHPFRQKHFLPHQWRGHXPSRVV¯YHOFRPHWLPHQWRGHXPFULPH DUW|
| GD /(&ULP  ORJR TXH D SRO¯FLD WRPH FRQKHFLPHQWR GH XP FULPH
S¼EOLFRGHYHLQIRUPDUDDXWRULGDGHMXGLFLDORXR3URFXUDGRU DUW||GD
/(&ULP RMXL]DW¯WXORRILFLRVRRXDSHGLGRGRSURFXUDGRURXGDY¯WLPD
LPS·HPHGLGDVSDUDSURWHJHUDSULYDFLGDGHGDVY¯WLPDV DUW||DGD
/(&ULP DOJXQVDWRVGRMXL]GHLQVWUX©¥RHVW¥RVRERSRGHULQVSHWLYRGR
SURFXUDGRUFRPSHWHQWHHPFULPHVGHQDWXUH]DS¼EOLFD DUW||GD
/(&ULP UHODWLYDPHQWH¢VGLOLJ¬QFLDVTXHRMXL]GHLQVWUX©¥R«REULJDGRD
HIHWXDUQHVWDIDVHRSURFXUDGRUWHPXPSDSHODGHVHPSHQKDU DUW||



RELATÓRIO PROVÍTIMAS - O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS

GD/(&ULP RSURFXUDGRUSRGHVROLFLWDUPHGLGDVFLYLVFDVRDY¯WLPDVHMD
PHQRURXDOJX«PFXMDFDSDFLGDGHWHQKDVLGRPRGLILFDGDSHORWULEXQDO DUW|
|EGD/(&ULP RVSURFXUDGRUHVSRGHPRUGHQDUPHGLGDVHQTXDQWR
os crimes estiverem a ser investigados com vista a proteger menores ou
Y¯WLPDVFXMDFDSDFLGDGHWHQKDVLGRPRGLILFDGDSHORWULEXQDOGHYHQGR
os procuradores ser notificados pelo juiz caso um menor esteja em risco
GXUDQWHRSURFHVVR DUW||GGD/(&ULP RVSURFXUDGRUHVGHYHPGDU
instruções à Polícia no sentido de cumprirem mais eficazmente os seus
GHYHUHVGHYHQGRLQWHUYLUQRVSURFHVVRVVXJHULUHH[LJLUGRMXL]DUHFROKD
de provas, requerer ao juiz a adoção de medidas de proteção e apelar à
FHVVD©¥RGRVSURFHGLPHQWRVXPDYH]UHFROKLGDVDVSURYDVQHFHVV£ULDV
Q|GRDUW||GD/(&ULP RVSURFXUDGRUHVXPDYH]QRWLILFDGRVGH
um alegado ato criminoso, diretamente ou em virtude da apresentação de
uma denúncia, deverão notificar a vítima dos seus direitos, procederão a
uma avaliação provisória e tomarão uma decisão provisória relativamente
às necessidades da vítima, assim como tomarão as medidas necessárias
para verificar o crime, diretamente ou através da polícia, decidindo em
seguida se prosseguem ou arquivam o processo, fundamentando nesse
caso a sua decisão e notificando a vítima para esta poder repetir a denúncia
DRMXL]GHLQVWUX©¥R Q|GRDUW||GR&µGLJR3HQDO 
Para além disso, os Procuradores têm uma gama de competências
de investigação mais alargada para algumas formas especiais de processos
FRQIRUPHLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHFRPRRIRUPXO£ULRDEUHYLDGR EHP
como para os processos no âmbito da jurisdição em matéria de menores,
GHDFRUGRFRPD/HLQ¼PHURQ|GRDUW|| *µPH]&RORPHU
S$UPHQWD'HXS$OIRQVR5RGU¯JXH]S 
)RUDPOKHV WDPE«P FRQFHGLGDV DOJXPDV FRPSHW¬QFLDV FRP EDVH QR
SULQF¯SLRGDRSRUWXQLGDGHTXHIRLUHFHQWHPHQWHUHIRU©DGRHP(VSDQKD
*RQ]£OH]*UDQGDS 
Uma vez concluída a fase do inquérito, caso o juiz de instrução
constate que existem provas suficientes, a acusação de crimes que ocorre
a seguir à fase do inquérito é da competência dos serviços de ação penal,
GHDFRUGRFRPRDUW||GD/(&ULPH[FH©¥RIHLWDSDUDRVFDVRVGH
‘quarella privada’ D©¥RSDUWLFXODU  $UPHQWD'HXS 1R
entanto, será que salientar que, quando é feita uma acusação, esta deverá
VHUFRQILUPDGDSHORMXL]GHLQVWUX©¥R DUWLJR|GD/(&ULP 

III.

Método e Resultado da Transposição
da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas:
2 DUWLJR | GD QRYD &RQVWLWXL©¥R GHPRFU£WLFD HVSDQKROD GH

FRQVDJUDTXHRVSURFXUDGRUHV Ministerio Fiscal GHYHPJDUDQWLU
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os interesses das vítimas durante todo o processo, como responsáveis
por assegurar a legalidade e o interesse público nos processos penais,
determinando a natureza independente dos serviços de ação penal, e não
como representantes do Governo enquanto lidam com o poder judicial
0RUHQR&DHWDQDSSHVHJXLQWHV $VVLPDGLVSRVL©¥RGR
Q|GRDUW||GD/HLTXHHVWDEHOHFHRHVWDWXWRRUJDQL]DFLRQDO
dos serviços de ação penal, declara expressamente que os procuradores
públicos devem proteger as vítimas no decurso dos processos, do mesmo
PRGRFRPRRQ|GRDUW||GD/(&ULP2DUWLJR|GD/HL
em matéria de responsabilidade penal de menores também consagra o
dever dos procuradores de proteger as vítimas de menores delinquentes.
Em termos de participação formal das vítimas em processos penais,
HVWDVSRGHPSDUWLFLSDUFRPRWHVWHPXQKDVRXFRPRSDUWHVGHGLIHUHQWHV
formas. Os ofendidos, ou as pessoas ofendidas face ao crime em questão,
podem participar no processo e deduzir acusação contra o alegado autor
GRFULPHGHSHQGHQGRGDQDWXUH]DGRFULPH GHDFRUGRFRPRQ|GRDUW|
|GD/(&ULP 3DUDDOJXQVWLSRVGHFULPHVRSURFHVVRILFDVXMHLWRDXPD
denúncia por parte das vítimas para que o inquérito possa ter lugar, salvo
no caso de crimes cometidos contra menores, ou pessoas incapazes, em
TXHRSURFXUDGRUSRGHU£LQLFLDURSURFHVVR Q|GRDUW||GD/(&ULP 
As reparações para as vítimas também podem ser decretadas no âmbito
GRSURFHVVRSHQDODW¯WXORGHD©¥RFLYLOGRVSURFXUDGRUHV DUWLJR|GD
/(&ULP FRQIHULQGRGLUHLWRVOLPLWDGRVDHVWDVY¯WLPDVQRSURFHVVR '¯H]H
&KLHVDSS $SDUWLFLSD©¥RIRUPDOGDVY¯WLPDVFRQVWLWXLXPD
FDUDWHU¯VWLFDGLVWLQWLYDGRSURFHVVRSHQDOHVSDQKRORTXHDFDUUHWDDOJXPDV
dificuldades na concessão dos direitos das vítimas a nível nacional, na
PHGLGDHPTXHQHPVHPSUHIRUDPUHFRQKHFLGRVRVOLPLWHVLQHUHQWHVD
HVWHDPSORPRGRGHSDUWLFLSD©¥RIRUPDO 7DPDULW6XPDOODS 
Relativamente aos direitos das vítimas, independentemente da sua
participação formal no processo, foram promulgadas várias alterações
HUHIRUPDVHP(VSDQKDFRPYLVWDDUHIRU©DUDSRVL©¥RGDVY¯WLPDVQR
VLVWHPDSHQDOHVSDQKRO$QWHVGD'LUHWLYDVREUHRV'LUHLWRVGDV9¯WLPDV
não existia qualquer estatuto jurídico geral para as Vítimas na jurisdição
HVSDQKRODHRVVHXVGLUHLWRVQRPHDGDPHQWHRVFRQVDJUDGRVQD'HFLV¥R
4XDGURGHHPSDUWLFXODURVUHODWLYRV¢VY¯WLPDVGHFULPHVYLROHQWRV
encontravam-se dispersos por diferentes instrumentos jurídicos, o que
GLILFXOWDYD XPD VXD DSOLFD©¥R HILFD] 2OPRV  S   (LV DOJXQV
H[HPSORV/HLTXHSUHY¬DSRLRHDVVLVW¬QFLD¢VY¯WLPDVGHFULPHV
YLROHQWRVHFULPHVFRQWUDDOLEHUGDGHVH[XDO/HLVREUH0HGLGDV
de Proteção globais contra a violência baseada no género, em que foram
criados tribunais específicos para intervir em processos civis e penais
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EDVHDGRVQDYLRO¬QFLDFRQWUDDVPXOKHUHV DUWLJR| /HLSDUD
vítimas de terrorismo; e o protocolo nacional sobre vítimas de tráfico de
VHUHVKXPDQRVGH3DUDDO«PGLVVRHPHHPFRQIRUPLGDGH
FRPD'HFLV¥R4XDGURGHIRLSXEOLFDGDXPDLQVWUX©¥R  SHOR
serviço de ação penal sobre o dever de informar e proteger as vítimas
em processos penais.
(P  XPD QRYD OHL GHX RULJHP DR (VWDWXWR GH 9¯WLPDV GD
Criminalidade, consagrando os direitos das vítimas e as boas práticas
dos profissionais e das autoridades estatais. Contudo, só foi aprovada
HPDWUDY«VGD/HL *DUFLD5RGULJXH]SS &RP
este novo estatuto, não obstante alguns considerarem que a maioria das
normas mínimas consagradas na Diretiva já estavam previstas na jurisdição
HVSDQKROD 6£QFKH]$UMRQDS FRQVLGHUDVHTXHRREMHWLYRGR
OHJLVODGRUHVSDQKROIRLJDUDQWLU¢VY¯WLPDVQ¥RVµDUHSDUD©¥RGRVGDQRV
causados, através de processos penais, mas também uma resposta social
que minimizasse qualquer impacto traumático que pudesse resultar do
FULPHLQGHSHQGHQWHPHQWHGDVXDSRVL©¥RHPSURFHVVRVSHQDLV *DUFLD
5RGULJXH]S 1RHQWDQWRDWUDQVSRVL©¥RGD'LUHWLYDFRQW«PQR
seu preâmbulo, referências à salvaguarda do sistema penal nacional, por
H[HPSORȊR(VWDGR  PDQW«PRPRQRSµOLRDEVROXWRGDH[HFX©¥RGDV
penas, o que não é incompatível com o facto de serem disponibilizados
¢VY¯WLPDVGHWHUPLQDGRVFDQDLVGHSDUWLFLSD©¥Rȋ
'H DFRUGR FRP D $YDOLD©¥R GR 3DUODPHQWR (XURSHX D (VSDQKD
WUDQVS¶VD'LUHWLYDVREUHRV'LUHLWRVGDV9¯WLPDVDWUDY«VGHLQLFLDWLYDV
OHJLVODWLYDV 3DUODPHQWR (XURSHX  SS   H FRQWD FRP 
instrumentos jurídicos em conformidade com as disposições da Diretiva.
$/HLGRV'LUHLWRVGD9¯WLPDDSUHVHQWDXPFRQMXQWRDEUDQJHQWHGH
GLUHLWRVGDVY¯WLPDVSDUWLFXODUPHQWHQHFHVV£ULRVQDMXULVGL©¥RHVSDQKROD
para as vítimas que não participam no processo, e que agora passam, por
exemplo, a ter o direito de rever uma decisão de não deduzir acusação,
PHVPRQ¥RVHQGRSDUWHVQRSURFHVVRSHQDO DUWLJR| HRGLUHLWRD
serem notificadas e de recorrer de algumas decisões sobre a execução
GD VHQWHQ©D DUWLJR |  1R TXH GL] UHVSHLWR DR GLUHLWR GDV Y¯WLPDV ¢
SURWH©¥RDOHLSUHY¬HVSHFLILFDPHQWHQRVHXDUWLJR|TXHRSURFXUDGRU
deverá ter especial atenção em assegurar o seu cumprimento, no caso
GHPHQRUHVHRQ|GRDUW||GHWHUPLQDTXHRVSURFXUDGRUHVGHYHP
requerer junto do juiz, sempre que necessário, um tutor designado pelo
tribunal para menores, vítimas portadoras de deficiência ou vítimas com
necessidades especiais de proteção. Importa ainda referir a particularidade
Cf. KWWSVYLROHQFLDJHQHURLJXDOGDGJREHVYDRWUDV)RUPDVWUDWDQRUPDWLYD3URWRFRORPDUFRGRFV3URWRFROR7UDWD(1
pdf FRQVXOWDGRDGHDJRVWRGH 
Cf. KWWSVHXUOH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQW(11Ζ0"XUL &(/(;/
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QDWUDQVSRVL©¥RHVSDQKRODGD'LUHWLYDGHRSWDUSRULQFOXLUQHVWD/HLXPD
GLVSRVL©¥RVREUHY¯WLPDVIUDXGXOHQWDV DUWLJR| 
Tal como avaliado no caso dos outros países parceiros, as
HVSHFLILFLGDGHV GR VLVWHPD H MXULVGL©¥R HVSDQKµLV VXVFLWDP TXHVW·HV
particulares na implementação da Diretiva, tais como um leque alargado de
opções de participação das vítimas; a coexistência de diferentes estatutos
SDUDY¯WLPDVHVSHF¯ILFDV FRPRDVY¯WLPDVGHWHUURULVPRYLRO¬QFLDEDVHDGD
QR J«QHUR H YLRO¬QFLD GRP«VWLFD VRE GLVFULPLQD©¥R SRVLWLYD  R TXH
criou alguns desafios na transposição da Diretiva; e ainda a falta de
GHVHQYROYLPHQWR HP UHOD©¥R ¢ -XVWL©D 5HVWDXUDWLYD 7DPDULW 6XPDOOD
SS 

IV.

Organização dos Serviços de apoio às vítimas:
A falta de um sistema consistente e eficiente de serviços de apoio

é apontada como uma das características previstas como um desafio à
LPSOHPHQWD©¥RGD'LUHWLYDHP(VSDQKD 7DPDULW6XPDOODS 
5HODWLYDPHQWHDRVVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDVRDUWLJR|GR(VWDWXWR
GDV9¯WLPDVGHHVWDEHOHFHTXHR*RYHUQRHDVUHJL·HVDXWµQRPDV
com poderes em matéria de justiça, devem organizar os serviços de apoio
¢VY¯WLPDVSHORVTXDLVV¥RUHVSHWLYDPHQWHUHVSRQV£YHLVHRDUWLJR|
estatui que o Ministério da Justiça das regiões autónomas pode celebrar
acordos de colaboração com entidades sem fins lucrativos, públicas ou
privadas, para prestar os serviços de assistência e apoio às vítimas. No
DUWLJR|HQFRQWUDPRVXPDDVVRFLD©¥RHQWUHRVVHUYL©RVGHDSRLR¢V
vítimas e os serviços de justiça restaurativa e outros procedimentos
extrajudiciais - os primeiros são competentes para prestar informações
¢VY¯WLPDVVREUHRVVHUYL©RVGLVSRQ¯YHLV *DUFLD5RGULJXH]S 
2DSRLR¢VY¯WLPDVHVWDYDLQLFLDOPHQWHSUHYLVWRQRDUWLJR|GD
/HL  DWXDO /HL   DSHQDV SDUD Y¯WLPDV GH FULPLQDOLGDGH
YLROHQWDHGHYLRO¬QFLDVH[XDOVHQGRTXHKRMHHPGLDH[LVWHXPDUHGH
pública de Oficinas de Assistência a las Víctimas, ou seja, Gabinetes de
$VVLVW¬QFLD¢9¯WLPD 7DPDULW6XPDOODS (PDSURPXOJD©¥R
GR 'HFUHWR 5HDO  JHQHUDOL]RX HVWH DSRLR D WRGDV DV Y¯WLPDV
da criminalidade, através do artigo 8.º, apesar de alguns gabinetes
SUHVWDUHPDSRLRHVSHFLDOL]DGR QRPHDGDPHQWHRJDELQHWHSDUDY¯WLPDVGH
WHUURULVPRGHDFRUGRFRPRDUWLJR|GRGHFUHWR HDVY¯WLPDVYXOQHU£YHLV
continuarem a receber apoio especializado. Estes Gabinetes são geridos
pelo Ministério da Justiça ou pelo Governo Autónomo competente. Além
GLVVRHQFRQWUDPRVSURFXUDGRUHVGHVLJQDGRV Fiscales Delegados  SDUD
/LVWDGRVDWXDLV*DELQHWHVGHSURWH©¥RGHY¯WLPDVHPSURFHVVRVSHQDLVGLVSRQ¯YHOHPKWWSVZZZILVFDOHVZHEILVFDO
organigrama-proteccion-y-tutela-de-las-victimas-del-proceso-penal FRQVXOWDGRDGHDJRVWRGH 
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RDFRPSDQKDPHQWRGHY¯WLPDVHPSURFHVVRVSHQDLV HPFRQIRUPLGDGH
FRPRQ|GRDUW||GD/HL EHPFRPRSURFXUDGRUHVSDUD
tipos de vítimas designados, nomeadamente vítimas de violência contra
PXOKHUHV H YLRO¬QFLD EDVHDGD QR J«QHUR LQVWUX©·HV  H 
UHVSHWLYDPHQWHGRVHUYL©RGHD©¥RSHQDO 
&RQWXGR FRQVLGHUDVH TXH HVWH VLVWHPD HP (VSDQKD WHYH XP
desenvolvimento deficiente, devido à falta de recursos e financiamento
destes serviços, sendo que a prestação de serviços às vítimas ocorre dentro
de um sistema ditado por exigências burocráticas e diferenças regionais
GHHILF£FLDGHVWHGLUHLWR 7DPDULW6XPDOOD 9LOODFDPSD(VWLDUWHSS
 ΖVWR«DLQGDDJUDYDGRSHODIDOWDGHRUJDQL]D©·HVFLYLVJHUDLVGHDSRLR
às vítimas, uma vez que estas ONG prestam sobretudo apoio especializado
¢VPXOKHUHVY¯WLPDVGHDEXVRVH[XDOPHQRUHVSHVVRDVSRUWDGRUDVGH
GHILFL¬QFLDHY¯WLPDVGHWHUURULVPR 7DPDULW6XPDOOD 9LOODFDPSD(VWLDUWH
SS GHL[DQGRDVRXWUDVY¯WLPDVGHVSURWHJLGDV3RUILPIRL
FULWLFDGRRIDFWRGHRHVWDWXWRHVSDQKROSUHYHUH[SOLFLWDPHQWHTXHQHQKXPD
GDVGLVSRVL©·HVGDOHLFRQGX]LU£DXPDJUDYDPHQWRRU©DPHQWDO VREUH
DVHJXQGDGLVSRVL©¥RDGLFLRQDO RTXHGHELOLWDU£DLQGDPDLVRDSRLR¢V
Y¯WLPDV *DUFLD5RGULJXH]S 
Uma exceção a este cenário algo dececionante são as realidades
YLYLGDVQDVUHJL·HVDXWµQRPDVGD$QGDOX]LD *DUF¯D5RGULJXH]S
 GR3D¯V%DVFRHGD&DWDOXQKD 7DPDULW6XPDOODH9LOODFDPSD(VWLDUWH
SS   RQGH RV GHVHQYROYLPHQWRV GRV VHUYL©RV GH DSRLR ¢V
vítimas são altamente recomendáveis.

Conclusão intercalar:
 2SDSHOGR3URFXUDGRUHP(VSDQKDHPUHOD©¥RDRV'LUHLWRVGDV
Vítimas, será especificamente o de respeitar os seus direitos de participação
face às diferentes possibilidades previstas na lei, bem como o de garantir
que os seus interesses serão satisfeitos enquanto atuarem no âmbito das
suas competências para proteger as vítimas em processos penais e, ainda
mais importante, equilibrar os interesses das vítimas em processos em
fase de inquérito, uma vez que este é colocado sob a direção do juiz de
LQVWUX©¥R R3URFXUDGRUHVSDQKRODVVXPHGLVWLQWDPHQWHXPSDSHOPDLV
influente em relação às vítimas da criminalidade praticadas por menores.

CONCLUSÃO
&RQIRUPH VDOLHQWDGR SRU .LUFKHQJDVW RV OLPLWHV GR PRGHOR WUDGLFLRQDO TXH
distingue um sistema de justiça de outro, nomeadamente o acusatório do inquisitório,
o direito constitucional do direito comum, o código do direito comum, estão a ser
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lentamente desmantelados por alterações estatutárias e políticas com vista a
conferir às vítimas um maior papel na tomada de decisões governamentais, nos
processos judiciais, como partes interessadas da comunidade, e como indivíduos
FRPGLUHLWRVH[HFXW£YHLV .LUFKHQJDVWS ΖVWRSHUPLWHQRVFRPSUHHQGHU
o verdadeiro impacto que o estatuto jurídico da vítima também pode ter no
PRGHORGHSURFHGLPHQWRVSHQDLVQRPHDGDPHQWHTXDQGRHVWD«UHFRQKHFLGD
como parte interessada de importância no direito e na justiça penal, num contexto
internacional. Existe uma tendência de práticas de empréstimo de outros sistemas.
Os júris são agora utilizados em muitos países de direito civil, como na Croácia
ΖYNRYLÉS 2VDFRUGRVH[WUDMXGLFLDLVGHFRQILVV¥RHUHGX©¥RGDVSHQDV
ȊSOHDEDUJDLQLQJȋ V¥RDJRUDXWLOL]DGRVHPY£ULRVSD¯VHVGHGLUHLWRFLYLOPHVPRGH
uma forma mitigada, como em Portugal. Muitos sistemas de direito civil adotaram
SURFHGLPHQWRVPDLVDFXVDWµULRVFRPRQRFDVRGD(VSDQKD$W¯WXORGHH[HPSOR
de um movimento contrário, o atual sistema universal do procurador era uma
LQVWLWXL©¥RGRGLUHLWRFLYLOTXHQ¥RWLQKDHTXLYDOHQWHQRVLVWHPDGHGLUHLWRFRPXP
RULJLQDO /DQJEHLQS0DS812'& Ζ$3S 'H
uma perspetiva ainda mais ampla, o levantamento anterior reforça o facto de
DQDWXUH]DHRFRQWH¼GRGRGHVHPSHQKRGRVSURFXUDGRUHVVHUFRQYHUJHQWHH
centrado principalmente na fase de inquérito, independentemente do sistema
processual em questão. Por consequência, nas últimas décadas tem-se verificado
XPDURWXUDQHVVDVOLQKDVKLVWµULFDVGHGLYLV¥R&DGDYH]PDLVSD¯VHVTXHPDQWLQKDP
tradicionalmente sistemas inquisitórios têm vindo a adotar, no todo ou em parte,
PXLWDVGDVFDUDFWHU¯VWLFDVGRVVLVWHPDVDFXVDWµULRV $LQVZRUWKS &RPR
tal, podemos associar-nos à pergunta de Spencer - sistemas acusatórios contra
VLVWHPDVLQTXLVLWµULRVDLQGDH[LVWHXPDJUDQGHGLIHUHQ©D"  

2 RESUMO DO QUESTIONÁRIO
O questionário está dividido em seis capítulos: enquadramento jurídico global;
direito à informação; direitos das vítimas quando fazem uma denúncia; direito a serviços
de apoio; direito a garantias no contexto dos serviços de justiça restaurativa; e direitos
à proteção e avaliação individual; seguindo a estrutura da Diretiva sobre os Direitos
das Vítimas.
Em cada capítulo, foram colocadas aos inquiridos uma série de perguntas, tendoOKHVVLGRVROLFLWDGRTXHUHVSRQGHVVHPDILUPDWLYDRXQHJDWLYDPHQWHGHDFRUGRFRPD
lei e a prática das respetivas jurisdições, designadamente se uma disposição ou solução
específica estava ou não em vigor no seu país.
3DUDDO«PGLVVRRTXHVWLRQ£ULRFRQWLQKDSHUJXQWDV¢VTXDLVRVLQTXLULGRVWLQKDP
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de dar respostas mais precisas relativamente aos direitos específicos da vítima, ao
procedimento seguido para garantir esses direitos ou à entidade responsável por tornar
os mesmos efetivos.
O questionário incluía ainda várias perguntas abertas, proporcionando um espaço
para observações, com vista a permitir aos inquiridos serem mais específicos e clarificarem
as suas respostas.
Para efeitos da presente análise, os resultados do questionário são apresentados
como médias, com indicação da frequência da ocorrência de respostas extremas. A
fim de mostrar as diferenças entre países em termos da sua posição relativamente ao
SDSHOGRSURFXUDGRUQRTXHGL]UHVSHLWRDRVGLUHLWRVGDVY¯WLPDVQD(XURSDKRMHHP
dia, alguns dos resultados são apresentados em gráficos.
Será de salientar que as respostas a este questionário são por vezes subjetivas,
dependendo das experiências profissionais e pessoais do inquirido.
'RV  SD¯VHV LQLFLDOPHQWH FRQWDFWDGRV DSHQDV RLWR UHVSRQGHUDP 4XDWUR GR
FRQVµUFLR&UR£FLDΖUODQGD3RUWXJDOH(VSDQKD1RPHDGDPHQWHGH(VSDQKDDSHQDV
IRUDPUHFHELGDVFRQWULEXL©·HVGR3D¯V%DVFRRTXHVLJQLILFDTXHUHODWLYDPHQWHDHVVH
caso específico, os resultados do questionário refletem apenas a realidade do País
%DVFR$O«PGLVVRTXDWURGHSD¯VHVQ¥RSDUFHLURVLQFOXLQGRD$OHPDQKD+XQJULD0DOWD
H6X«FLD1RWRWDOIRUDPUHFHELGRVLQTX«ULWRV

Figura 1:
ilustração dos participantes no questionário
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Portugal

Irlanda

Croácia
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Hungria
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1
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1
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1
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2
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Croácia

10

Irlanda

10

Portugal



23

RELATÓRIO PROVÍTIMAS - O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS

&RPR LQGLFDGR QD ILJXUD  DFLPD 3RUWXJDO IRL R SD¯V FRP R PDLRU Q¼PHUR GH
SDUWLFLSDQWHVQRWRWDOVHJXLGRSHOD&UR£FLDHΖUODQGDH[DHTXRFRPR3D¯V%DVFR
FRPD+XQJULDFRPHD$OHPDQKD0DOWDHD6X«FLDFRP(PUHOD©¥RDRVDQWHFHGHQWHV
SURILVVLRQDLVGRVLQTXLULGRVRTXHVWLRQ£ULRIRLUHVSRQGLGRSRUSURFXUDGRUHV
PHPEURV GR SHVVRDO GH HQWLGDGHV GH DSRLR ¢V Y¯WLPDV H  SURILVVLRQDLV GH RXWUDV
DWLYLGDGHVGD£UHDGRGLUHLWR$SHVDUGHQ¥RWHUKDYLGRXPDDGHV¥RPDFL©DQHPGR
ponto de vista de um país, nem do ponto de vista da quantificação pessoal, as análises
dos resultados do inquérito são, mesmo assim, suficientes, em termos quantitativos,
XPD YH] TXH IRUDP UHFHELGRV H DQDOLVDGRV  TXHVWLRQ£ULRV GH SD¯VHV 0DV VHU£
fundamental salientar que a conceção dos questionários procurava uma medição mais
qualitativa do que quantitativa.

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS
I.

ENQUADRAMENTO JURÍDICO GLOBAL
a. Fonte das disposições que estabelecem as competências dos serviços de
ação penal no âmbito do processo penal
Todos os inquiridos dos países responderam que a lei é a fonte das disposições
que estabelecem as competências dos serviços de ação penal no âmbito do processo
SHQDO'RLVLQTXLULGRV GH3RUWXJDOHGD&UR£FLD UHVSRQGHUDPTXHDVGLUHWUL]HV
LQWHUQDV V¥R WDPE«P XPD IRQWH GHVWDV GLVSRVL©·HV $SHQDV XP SD¯V ΖUODQGD 
indicou também os regulamentos como fonte de disposições.

b. Existe uma diferenciação legal dos regimes relativamente ao tipo de vítima
2V LQTXLULGRV GH WU¬V SD¯VHV $OHPDQKD 6X«FLD 0DOWD  GLVFRUGDUDP GHVWD
GHFODUD©¥RHRVLQTXLULGRVGHTXDWURSD¯VHVFRQFRUGDUDP ΖUODQGD3RUWXJDO&UR£FLD
3D¯V%DVFRH+XQJULD $VVLPDUHVSRVWDP«GLDIRLGH1.2.1.

c. Aplicação da diferenciação
De acordo com os inquiridos da Irlanda, Portugal e Croácia, os seus sistemas
MXU¯GLFRVUHFRQKHFHPXPDGLIHUHQFLD©¥RGHUHJLPHVSDUDDVY¯WLPDVGHYLRO¬QFLD
GRP«VWLFD2VLQTXLULGRVGH3RUWXJDOHGR3D¯V%DVFRUHVSRQGHUDPTXHW¬PXP
regime especial para as vítimas vulneráveis. Os participantes da Irlanda, Portugal,
Croácia e Hungria indicaram que existe um quadro jurídico especial para as vítimas
GHFULPHVGHYLRO¬QFLDVH[XDO$SHQDVXPLQTXLULGR GR3D¯V%DVFR UHVSRQGHXTXH
existe um estatuto especial para as vítimas de criminalidade baseada no género.
'RLVLQTXLULGRVGHSD¯VHV 3RUWXJDOH&UR£FLD UHVSRQGHUDPTXHRVVHXVSD¯VHV
W¬PXPUHJLPHHVSHFLDOSDUDDVY¯WLPDVGHWU£ILFRGHVHUHVKXPDQRV(P3RUWXJDO
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TXDVHGRVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPTXHH[LVWHWDPE«PXPUHJLPHMXU¯GLFR
para as vítimas da criminalidade violenta. Na Croácia, o sistema jurídico também
estabelece uma distinção em relação às crianças vítimas da criminalidade. Apenas
XPLQTXLULGR GH0DOWD Q¥RIH]TXDOTXHUGLVWLQ©¥RHQWUHRVWLSRVGHY¯WLPDV

d. Delegação de poderes dos serviços de ação penal a agentes responsáveis
pela aplicação da lei durante o processo de inquérito
(PTXDWURSD¯VHVRVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPQHJDWLYDPHQWH ΖUODQGD3D¯V%DVFR
+XQJULDH6X«FLD HQTXDQWRQRVRXWURVTXDWUR 3RUWXJDO&UR£FLD$OHPDQKDH0DOWD 
os participantes responderam que existe uma delegação de competências à polícia,
uma delegação genérica sobretudo, embora por vezes sejam delegados poderes
específicos, de acordo com o tipo de crime, como por exemplo as competências
SDUDLQTXLULUWHVWHPXQKDVDWULEXLURHVWDWXWRGHDUJXLGRRXGHSURFHGHU¢UHFROKD
GHSURYDV 3RUWXJDO&UR£FLD 
Observações da Alemanha:
Ȋ1¥RVHWUDWDGHXPDYHUGDGHLUDGHOHJD©¥RGHSRGHUHVQDPHGLGDHPTXHD
acusação conduz o inquérito e pode utilizar a polícia para realizar investigações,
de acordo com a lei. Mas na maioria dos casos, a polícia investiga sem orientação
específica da acusação e apresenta o caso ao procurador quando o inquérito fica
FRQFOX¯GRȋ

e. Que direitos das vítimas estão sujeitos a explicação e/ou aplicação pelo
3URFXUDGRUSDUDVHUHPHȴFD]HV"
(QWUHRVSDUWLFLSDQWHVGH3RUWXJDOGR3D¯V%DVFRHGDΖUODQGDDUHVSRVWDP«GLD
«RGLUHLWRGHREWHUSURWH©¥RLQFOXLQGRPHGLGDVGHSURWH©¥R  3DUDDO«P
GLVVR QD ΖUODQGD H QR 3D¯V %DVFR R GLUHLWR ¢ LQWHUSUHWD©¥R HRX WUDGX©¥R H R
direito a serem informados sobre os seus direitos, no âmbito do processo penal,
GHSHQGHPWDPE«PGDHILF£FLDGRVVHUYL©RVGHD©¥RSHQDO H 1DΖUODQGD
e na Croácia, o direito de requerer o reexame de uma decisão de não deduzir
DFXVD©¥RGHSHQGHWDPE«PGR3URFXUDGRU  1D&UR£FLDGRVLQTXLULGRV
consideraram que o direito das vítimas a serem informadas sobre os seus direitos
QR¤PELWRGRSURFHVVRSHQDOGHSHQGHWDPE«PGDHILF£FLDGR3URFXUDGRU  
1R3D¯V%DVFRFRQVLGHURXVHRPHVPRHPUHOD©¥RDRVGLUHLWRVGHLQWHUYHQ©¥RQR
SURFHVVRSHQDO  DRGLUHLWRGHREWHUDFRQVHOKDPHQWRMXU¯GLFRDSRLRMXGLFL£ULR
HRXTXDOTXHUWLSRGHDFRQVHOKDPHQWR  HRGLUHLWRDID]HUVHDFRPSDQKDU
GHXPDSHVVRDGDVXDHVFROKD  EHPFRPRRGLUHLWRDVHULQGHPQL]DGR
 HRGLUHLWRDUHFHEHUDSRLRP«GLFRHRXSVLFROµJLFR  
2VLQTXLULGRVGD$OHPDQKD+XQJULD6X«FLDH0DOWDVHOHFLRQDUDPFDGDXPD
GDV RS©·HV H[FHWR R GLUHLWR GH UHFRUUHU $OHPDQKD H +XQJULD R GLUHLWR D VHU
LQGHPQL]DGR +XQJULD HRGLUHLWRDUHFHEHUDSRLRP«GLFRHRXSVLFROµJLFR +XQJULD
H6X«FLD HRGLUHLWRDLQWHUYLUQRSURFHVVRSHQDO 6X«FLD 
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Observações da Hungria:
8PLQTXLULGRHVSHFLILFRXDLQGDTXHȊ$Y¯WLPDWHU£GLUHLWRDIRUQHFHUSURYDV
e submeter moções e contestações; estar presente nas diligências processuais
previstas na presente lei e formular perguntas nos termos das normas previstas
na presente lei; e inspecionar os documentos relativos ao crime que afeta a vítima,
VDOYDJXDUGDQGRDVH[FH©·HVSUHYLVWDVQHVWDOHLȋ

f. (ȴF£FLDGHFDGDGLUHLWRFRQVRDQWHDIDVHSURFHVVXDO
O direito de efetuar uma denúncia é tornado efetivo pelos serviços de ação penal
QXPDIDVHSUHOLPLQDUHP3RUWXJDOQR3D¯V%DVFRHP0DOWDQD6X«FLD+XQJULDH
$OHPDQKD1DΖUODQGDDOJXQVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPTXHHVWHGLUHLWR«WRUQDGR
efetivo numa fase preliminar, enquanto outros responderam que é tornado efetivo
em todas as fases processuais e alguns responderam ainda que é tornado efetivo
após uma decisão de não dedução de acusação. Na Croácia, alguns inquiridos
responderam que este direito é tornado efetivo na fase de julgamento, enquanto
outros responderam que é tornado efetivo durante o recurso, sendo que algumas
respostas indicaram que isto acontecia em todas as fases processuais.
O direito a serem informados sobre os seus direitos no âmbito do processo penal
«WRUQDGRHIHWLYRSHOR3URFXUDGRUQXPDIDVHSUHOLPLQDUHP3RUWXJDO PDLRULDGRV
LQTXLULGRV QD&UR£FLDΖUODQGDQR3D¯V%DVFRQD$OHPDQKD6X«FLDH+XQJULD(P
3RUWXJDO  QD&UR£FLD  QR3D¯V%DVFR  QDΖUODQGD  H
em Malta, alguns inquiridos também responderam que este direito passa também
a ser efetivo em todas as fases processuais. Na Croácia, um inquirido respondeu
que desde que tal aconteça durante os procedimentos judiciais.
O direito de receber uma confirmação escrita da denúncia é devido pelo
3URFXUDGRUQXPDIDVHSUHOLPLQDUHP3RUWXJDO PDLRULDGDVUHVSRVWDV QR3D¯V
%DVFR   QD 6X«FLD HP 0DOWD QD +XQJULD H QD $OHPDQKD 1D &UR£FLD RV
inquiridos responderam que este direito é tornado efetivo durante a fase do
UHFXUVR1DΖUODQGDWDOFRPRQR3D¯V%DVFR  RVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPTXH
este se tornou efetivo em todas as fases processuais.
O direito a intervir em processos penais é tornado efetivo pelo Procurador
QXPDIDVHSUHOLPLQDUHP3RUWXJDO WRGRVRVLQTXLULGRV QR3D¯V%DVFR  QD
$OHPDQKDHQD+XQJULD2LQTXLULGRGD6X«FLDQ¥RUHVSRQGHXDHVWDSHUJXQWD
Na Irlanda, este direito é tornado efetivo durante o julgamento e, na Croácia e em
Malta, em todas as fases do processo penal.
2GLUHLWRGHREWHUDFRQVHOKDPHQWRMXU¯GLFRDSRLRMXGLFL£ULRHRXTXDOTXHUWLSR
GHDFRQVHOKDPHQWR«WRUQDGRHIHWLYRSHOR3URFXUDGRUQXPDIDVHSUHOLPLQDUHP
3RUWXJDOQR3D¯V%DVFRQD$OHPDQKDQD+XQJULDHQD6X«FLD1DΖUODQGDHQD
Croácia, este direito é tornado efetivo durante a fase de julgamento. Em Portugal,
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QR3D¯V%DVFRQD&UR£FLDHHP0DOWDDOJXQVLQTXLULGRVWDPE«PLQGLFDUDPTXH
este direito é tornado efetivo durante todas as fases processuais.
2GLUHLWR¢LQWHUSUHWD©¥RHRX¢WUDGX©¥R«WRUQDGRHIHWLYRSHOR3URFXUDGRU
QXPDIDVHSUHOLPLQDUHP3RUWXJDO GRVLQTXLULGRV QR3D¯V%DVFR DSHQDV
GRVLQTXLULGRV QDΖUODQGD GRVLQTXLULGRV HQD$OHPDQKD6X«FLD
H+XQJULD2VLQTXLULGRVGH3RUWXJDO  GD&UR£FLD  GR3D¯V%DVFR
 GDΖUODQGD  HGH0DOWDWDPE«PUHVSRQGHUDPTXHHVWHGLUHLWR
VHWRUQDHIHWLYRGXUDQWHWRGDVDVIDVHVGRSURFHVVRSHQDO1DΖUODQGDGRV
inquiridos declararam que este direito é tornado efetivo pelo Procurador durante
o julgamento.
4XDQWRDRGLUHLWRDVHUID]HUVHDFRPSDQKDUGHXPDSHVVRDGDHVFROKDGDY¯WLPD
GRVLQTXLULGRVGH3RUWXJDOUHVSRQGHUDPTXHHVWHGLUHLWR«WRUQDGRHIHWLYR
SHOR3URFXUDGRUQXPDIDVHSUHOLPLQDUGRVLQTXLULGRVGHUDPDPHVPD
UHVSRVWDQR3D¯V%DVFRHHPUHOD©¥R¢ΖUODQGDIRLVXEOLQKDGRTXHDY¯WLPDSRGH
ID]HUVHDFRPSDQKDUGHXPDSHVVRDGDVXDHVFROKDDRDSUHVHQWDUXPDGHQ¼QFLD
à polícia, sendo que este direito não depende realmente do Procurador, dado que
a autoridade responsável por esta fase preliminar é a polícia. Para além disso,
QD$OHPDQKD+XQJULDH6X«FLDHVWHGLUHLWR«WDPE«PWRUQDGRHIHWLYRGXUDQWH
uma fase preliminar do processo penal. Acresce que, na Croácia e em Malta, este
direito é atribuído em todas as fases do processo penal, sendo que, na Irlanda, este
direito é igualmente considerado como efetivo durante o julgamento e o recurso.
No que diz respeito ao direito ao reexame de uma decisão de não dedução de
DFXVD©¥RLQTXLULGRVQDΖUODQGDHP3RUWXJDOQD&UR£FLDQR3D¯V%DVFRH
QD+XQJULDDVVLPFRPRQD$OHPDQKD6X«FLDH0DOWDUHVSRQGHUDPTXHHVWH
direito depende do Procurador para ser efetivo durante uma fase preliminar do
processo penal. Na Croácia, os participantes responderam que este direito é
WRUQDGRHIHWLYRHPWRGDVDVIDVHVGRSURFHVVRSHQDODVVLPFRPRLQTXLULGRVGD
Irlanda. Dois outros inquiridos da Irlanda indicaram que este direito é tornado
efetivo noutras fases, por exemplo, após uma decisão de não deduzir acusação.
O direito de acesso aos Serviços de Justiça Restaurativa é tornado efetivo
pelos serviços de ação penal durante uma fase preliminar do processo penal
HP3RUWXJDOQD$OHPDQKD+XQJULDH6X«FLD1R3D¯V%DVFRDSHQDVLQTXLULGR
respondeu nesse sentido. Dois outros inquiridos responderam que este direito
«WRUQDGRHIHWLYRGXUDQWHRMXOJDPHQWRHRXWURVLQGLFDUDPTXHHVWHGLUHLWR«
tornado efetivo durante todas as fases do processo penal, tal como o inquirido de
0DOWD1D&UR£FLDQHQKXPGRVLQTXLULGRVUHVSRQGHXDHVWDSHUJXQWD1DΖUODQGD
LQTXLULGRVQ¥RUHVSRQGHUDPDHVWDSHUJXQWDHR¼QLFRLQTXLULGRTXHUHVSRQGHX
não especificou a respetiva fase processual.
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(P3RUWXJDOLQTXLULGRVQ¥RUHVSRQGHUDP¢SHUJXQWDUHODFLRQDGDFRPR
direito a indemnização e as respostas de outros inquiridos foram díspares: Um
DWULEXLXHVWHGLUHLWR¢IDVHSUHOLPLQDUDRMXOJDPHQWRHRXWURDWRGDVDVIDVHV
1DΖUODQGDLQTXLULGRVWDPE«PQ¥RUHVSRQGHUDPDHVWDSHUJXQWDVHQGRTXH
DSHQDVSDUWLFLSDQWHUHVSRQGHXTXHHVWHGLUHLWRQ¥RGHSHQGHGR3URFXUDGRU
1R3D¯V%DVFRDPDLRULDGRVLQTXLULGRV  UHVSRQGHXTXHHVWHGLUHLWR«WRUQDGR
efetivo durante as fases preliminares do processo penal, mas uma grande maioria
LJQRURXHVWDSHUJXQWDWDOFRPRDFRQWHFHXFRPD&UR£FLDRQGHDSHQDVLQTXLULGRV
UHVSRQGHUDPTXHHVWHGLUHLWR«WRUQDGRHIHWLYRHPWRGDVDVIDVHV1D$OHPDQKD
e na Suécia, este direito é tornado efetivo na fase preliminar do processo penal
e em Malta em todas as fases. Os inquiridos da Hungria não responderam a esta
pergunta.
2 GLUHLWR D UHFHEHU DSRLR P«GLFR HRX SVLFROµJLFR « WRUQDGR HIHWLYR SHOR
3URFXUDGRUGXUDQWHXPDIDVHSUHOLPLQDUWDQWRHP3RUWXJDOFRPRQR3D¯V%DVFR
HQD$OHPDQKD$OJXQVLQTXLULGRVGR3D¯V%DVFRUHVSRQGHUDPTXHHVWHGLUHLWR
também se torna efetivo durante todas as fases do processo penal, tal como na
&UR£FLDHP3RUWXJDOHHP0DOWD1HQKXPLQTXLULGRQDΖUODQGD+XQJULDH6X«FLD
responderam a esta pergunta.
$PDLRULDGRVLQTXLULGRVGH3RUWXJDOEHPFRPRRVGD$OHPDQKD6X«FLDH+XQJULD
responderam que o direito de obter proteção, incluindo medidas de proteção,
está disponível durante uma fase preliminar do processo penal e uma minoria
dos inquiridos selecionou a opção de estar disponível na fase de julgamento e
HPWRGDVDVIDVHV1R3D¯V%DVFRQD&UR£FLDHHP0DOWDDPDLRULDGRVLQTXLULGRV
respondeu que este direito se torna efetivo durante todas as fases do processo
penal. Na Irlanda, a maioria dos inquiridos selecionou a opção de que este direito
se torna efetivo durante o julgamento.
Finalmente, o direito de interpor recurso é tornado efetivo em Portugal durante
XPDIDVHSUHOLPLQDUEHPFRPRGXUDQWHRUHFXUVR1R3D¯V%DVFRDVRS©·HVGH
tornar este direito efetivo durante o julgamento, o recurso e durante todas as
IDVHVGRSURFHVVRSHQDOIRUDPVHOHFLRQDGDVSRULQTXLULGRFDGDHQD&UR£FLR
SRULQTXLULGRV
1D$OHPDQKDHVWHGLUHLWR«WRUQDGRHIHWLYRGXUDQWHXPDIDVHSUHOLPLQDUVHQGR
que em Malta é devido durante a fase de recurso e na Suécia, durante o julgamento
RVLQTXLULGRVGD+XQJULDQ¥RUHVSRQGHUDPDHVWDTXHVW¥R 
Observações da Irlanda:
8PGRVLQTXLULGRVUHVSRQGHXTXHȊ$Y¯WLPDQ¥R«SDUWHQRSURFHVVRSHQDOQD
Irlanda A vítima, contudo, pode solicitar à DPP que reveja a decisão de não deduzir
DFXVD©¥RȋVHPHVSHFLILFDUDIDVH
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g. Diferenciação do tipo de vítima em relação ao direito de obter proteção
GRVLQTXLULGRVGH3RUWXJDOUHVSRQGHUDPTXHRVHXVLVWHPDMXU¯GLFRSUHY¬XPD
GLIHUHQFLD©¥RHQWUHDVY¯WLPDVGHYLRO¬QFLDGRP«VWLFD1D$OHPDQKDRLQTXLULGR
deu a mesma resposta. Na Croácia e na Irlanda, esta diferenciação diz respeito
DFULDQ©DVY¯WLPDVGHRIHQVDVVH[XDLVHY¯WLPDVGHWU£ILFRGHVHUHVKXPDQRV1R
3D¯V%DVFRQD6X«FLDQD+XQJULDHHP0DOWDRVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPTXHHVWD
GLIHUHQFLD©¥R«UHFRQKHFLGDQRFDVRGHY¯WLPDVGHYLRO¬QFLDGRP«VWLFDY¯WLPDVGH
violência com base no género e vítimas de crimes violentos, assim como vítimas
de violência sexual, na Hungria.
Observações da Alemanha:
Ȋ(PSULQF¯SLRQ¥RH[LVWHPGLIHUHQ©DVUHODWLYDPHQWHDRWLSRGHY¯WLPD0DV
no que diz respeito a vítimas de violência doméstica, existem medidas específicas
DGHTXDGDVDSHQDVDHVVDVY¯WLPDV HJGHFUHWDUTXHVHMDSHUPLWLGR¢Y¯WLPDYLYHU
QDUHVLG¬QFLDDQWHULRUPHQWHSDUWLOKDGD ȋ

h. Que direitos das vítimas dependem de apreciação e/ou aplicação por um
-XL]SDUDVHUHPHȴFD]HV"
Em Portugal, a maioria dos inquiridos identificou o direito a indemnização, o
direito de obter proteção, incluindo medidas de proteção, e o direito de intervir no
SURFHVVRSHQDOFRPRGHSHQGHQGRGR-XL]1R3D¯V%DVFRDPDLRULDGRVLQTXLULGRV
referiu como tal o direito a indemnização, o direito de obter proteção, incluindo
PHGLGDVGHSURWH©¥RRGLUHLWRGHREWHUDFRQVHOKDPHQWRMXU¯GLFRDSRLRMXGLFL£ULR
HRXTXDOTXHUWLSRGHDFRQVHOKDPHQWRRGLUHLWRDLQWHUSUHWD©¥RHRXDWUDGX©¥R
o direito de acesso aos Serviços de Justiça Restaurativa, o direito a receber apoio
P«GLFRHRXSVLFROµJLFRHRGLUHLWRDUHFXUVR1DΖUODQGDDPDLRULDGRVLQTXLULGRV
UHVSRQGHXTXHQHQKXQVGRVGLUHLWRVHVW¥RVXMHLWRVDDSUHFLD©¥RRXDSOLFD©¥RSHOR
Juiz, mas um inquirido respondeu que o direito da vítima a uma declaração de
impacto antes da declaração da pena sentença é aplicado pelo Juiz. Na Croácia,
DPDLRULDGRVLQTXLULGRVUHVSRQGHXTXHRGLUHLWRGDVY¯WLPDVDLQWHUSUHWD©¥RH
RX D WUDGX©¥R « DSUHFLDGR HRX DSOLFDGR SHOR -XL] DVVLP FRPR R GLUHLWR D VHU
informado dos seus direitos no contexto do processo penal, o direito a indemnização
HRGLUHLWRGHREWHUSURWH©¥RLQFOXLQGRPHGLGDVGHSURWH©¥R1D$OHPDQKDR
inquirido selecionou todas as opções exceto o direito ao reexame da decisão de
não deduzir acusação.
2LQTXLULGRGH0DOWDVHOHFLRQRXDRS©¥RȊQHQKXPȋ
O inquirido da Suécia selecionou o direito de intervir no processo penal, o
GLUHLWRGHREWHUDFRQVHOKDPHQWRMXU¯GLFRDSRLRMXGLFL£ULRHRXTXDOTXHUWLSRGH
DFRQVHOKDPHQWRRGLUHLWRDLQWHUSUHWD©¥RHRXDWUDGX©¥RRGLUHLWRDID]HUVH
DFRPSDQKDUGHXPDSHVVRDGDHVFROKDGDY¯WLPDRGLUHLWRDLQGHPQL]D©¥RR
direito de obter proteção, incluindo medidas de proteção, e o direito a recurso
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como dependendo do Juiz.
Um inquirido da Hungria selecionou as opções: o direito a ser informado dos
seus direitos no contexto do processo penal, o direito de intervir no processo penal,
RGLUHLWRGHREWHUDFRQVHOKDPHQWRMXU¯GLFRDSRLRMXGLFL£ULRHRXTXDOTXHUWLSR
GHDFRQVHOKDPHQWRRGLUHLWRDLQWHUSUHWD©¥RHRXDWUDGX©¥RRGLUHLWRDID]HUVH
DFRPSDQKDUGHXPDSHVVRDGDHVFROKDGDY¯WLPDRGLUHLWRDLQGHPQL]D©¥RHR
direito de obter proteção, incluindo medidas de proteção.
Observações da Alemanha:
Ȋ4XDQGRXP-XOJDPHQWRHVW£SHQGHQWHQRWULEXQDOR-XL]WHPHPSULQF¯SLRDV
mesmas obrigações que um procurador na fase pré-julgamento. Mas, normalmente,
DV Y¯WLPDV V¥R LQIRUPDGDV SHORV VHUYL©RV GH D©¥R SHQDO3RO¯FLD VREUH RV VHXV
GLUHLWRVHPIDVHDQWHULRUȋ
Observações de Malta:
Ȋ1RUPDOPHQWHDVY¯WLPDVV¥RDVVLVWLGDVSRUXPDGYRJDGRHV¥RDGPLWLGDVFRPR
parte cível, pelo que podem participar ativamente no processo penal inter alia
FRORFDUTXHVW·HV¢VWHVWHPXQKDV DWUDY«VGRVHXDGYRJDGR FRQWUDLQWHUURJDWµULR
HWFȋ
Observações da Hungria:
Ȋ$Y¯WLPDWHU£GLUHLWRDDSUHVHQWDUSURYDVDSUHVHQWDUSHGLGRVHREMH©·HVXVDU
da palavra durante o processo; estar presente no julgamento e nas diligências
processuais previstas nesta Lei, e formular perguntas nos termos das normas
previstas nesta Lei; e inspecionar os documentos relativos ao crime que afeta a
Y¯WLPDVDOYDJXDUGDQGRDVH[FH©·HVSUHYLVWDVQHVWD/HLȋ

i. (ȴF£FLDGHFDGDGLUHLWRFRQVRDQWHDIDVHSURFHVVXDO
Em Portugal, o direito das vítimas a serem informadas dos seus direitos no
contexto do processo penal é eficazmente exercido durante o julgamento, assim
FRPR R GLUHLWR GH LQWHUYLU QR SURFHVVR SHQDO R GLUHLWR D LQWHUSUHWD©¥R HRX D
WUDGX©¥RRGLUHLWRDID]HUVHDFRPSDQKDUGHXPDSHVVRDGDHVFROKDGDY¯WLPDR
direito de acesso aos Serviços de Justiça Restaurativa, o direito de indemnização,
RGLUHLWRGHREWHUSURWH©¥RLQFOXLQGRPHGLGDVGHSURWH©¥R WDPE«PGXUDQWHD
IDVHSUHOLPLQDUSRULQVWUX©¥RGR-XL] RGLUHLWRDUHFXUVRHRGLUHLWRDUHFHEHU
DSRLRP«GLFRHRXSVLFROµJLFR WDPE«PQDIDVHSUHOLPLQDU 2GLUHLWRDRUHH[DPH
da decisão de não deduzir acusação depende de instrução do Juiz durante a fase
preliminar.
1R 3D¯V %DVFR R GLUHLWR GH REWHU DFRQVHOKDPHQWR MXU¯GLFR DSRLR MXGLFL£ULR
HRXTXDOTXHUWLSRGHDFRQVHOKDPHQWRRGLUHLWRDUHFHEHUDSRLRP«GLFRHRX
psicológico e o direito de acesso aos Serviços de Justiça Restaurativa dependem
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do Juiz, em fase preliminar. A maioria dos inquiridos respondeu que o direito a
LQWHUSUHWD©¥RHRXDWUDGX©¥RRGLUHLWRGHREWHUSURWH©¥RLQFOXLQGRPHGLGDVGH
proteção, e o direito a indemnização são eficazmente exercidos durante todas as
fases do processo penal. O direito a recurso está disponível durante o julgamento
ou na fase de recurso.
1D&UR£FLDRVSDUWLFLSDQWHVGHFODUDUDPTXHRGLUHLWRDLQWHUSUHWD©¥RHRXD
WUDGX©¥R«DSUHFLDGRHRXDSOLFDGRSHOR-XL]GXUDQWHRMXOJDPHQWRRXGXUDQWH
todas as fases do processo penal. O direito a ser informado dos seus direitos no
contexto do processo penal é eficazmente exercido durante todas as fases, bem
como o direito de obter proteção, incluindo medidas de proteção. O direito a
indemnização é eficazmente exercido durante a audiência preparatória e durante
o julgamento, até ao termo dos procedimentos probatórios perante o tribunal de
primeira instância.
1D$OHPDQKDWRGDVDVRS©·HVGHGLUHLWRVIRUDPVHOHFLRQDGDVFRPRGHSHQGHQGR
do Juiz, durante o julgamento. No que se refere ao direito a recurso, o inquirido
HVFUHYHXȊQuando o caso está pendente no tribunal da relação, os juízes têm a mesma
obrigaçãoȋ1RTXHGL]UHVSHLWRDRGLUHLWRGHREWHUSURWH©¥RLQFOXLQGRPHGLGDVGH
proteção, existem especificidades relativamente às vítimas de violência doméstica.
Na Suécia, o inquirido respondeu que o direito a intervir no processo penal, o
GLUHLWRDLQWHUSUHWD©¥RHRXDWUDGX©¥RRGLUHLWRDID]HUVHDFRPSDQKDUGHXPD
SHVVRDGDHVFROKDGDY¯WLPDRGLUHLWRDLQGHPQL]D©¥RRGLUHLWRGHREWHUSURWH©¥R
incluindo medidas de proteção, e o direito a recurso são eficazmente exercidos
GXUDQWHDIDVHGHMXOJDPHQWRGRSURFHVVR2GLUHLWRGHREWHUDFRQVHOKDPHQWR
MXU¯GLFRDSRLRMXGLFL£ULRHRXTXDOTXHUWLSRGHDFRQVHOKDPHQWR«HILFD]PHQWH
exercido durante uma fase preliminar. O inquirido negou que existam diferenças na
aplicação do direito de obter proteção, incluindo medidas de proteção, consoante
o tipo de vítimas, o que também foi dito por um inquirido da Hungria.
Na Hungria, o direito das vítimas a serem informadas dos seus direitos no
contexto do processo penal é eficazmente exercido durante o julgamento, bem como
RGLUHLWRGHLQWHUYLUQRSURFHVVRSHQDORGLUHLWRGHREWHUDFRQVHOKDPHQWRMXU¯GLFR
DSRLRMXGLFL£ULRHRXTXDOTXHUWLSRGHDFRQVHOKDPHQWRRGLUHLWRDLQWHUSUHWD©¥R
HRXDWUDGX©¥RRGLUHLWRDID]HUVHDFRPSDQKDUGHXPDSHVVRDGDHVFROKDGD
vítima, o direito a indemnização e o direito de obter proteção, incluindo medidas
de proteção.
O inquirido de Malta não respondeu à pergunta.
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j. Que direitos das vítimas dependem de apreciação e/ou aplicação pela
3RO¯FLDSDUDVHUHPHȴFD]HV"
Em Portugal, os inquiridos identificaram quatro direitos que dependem da ação
da Polícia para serem eficazes: o direito de apresentar denúncia, o direito a ser
informado dos seus direitos no contexto do processo penal e o direito a receber
confirmação por escrito da receção da denúncia, bem como o direito a fazer-se
DFRPSDQKDUGHXPDSHVVRDGDHVFROKDGDY¯WLPD
1R3D¯V%DVFRRVGLUHLWRVFRQVLGHUDGRVFRPRGHSHQGHQGRGD3RO¯FLDV¥RRV
VHJXLQWHVRGLUHLWRGHDSUHVHQWDUGHQ¼QFLDRGLUHLWRGHREWHUDFRQVHOKDPHQWR
MXU¯GLFRDSRLRMXGLFL£ULRHRXTXDOTXHUWLSRGHDFRQVHOKDPHQWRRGLUHLWRDUHFHEHU
DSRLRP«GLFRHRXSVLFROµJLFRHRGLUHLWRGHREWHUSURWH©¥RLQFOXLQGRPHGLGDV
de proteção.
Na Irlanda, os direitos selecionados foram: o direito de apresentar denúncia,
RGLUHLWRDLQWHUSUHWD©¥RHRXDWUDGX©¥RRGLUHLWRDRUHH[DPHGDGHFLV¥RGHQ¥R
deduzir acusação, o direito de obter proteção, incluindo medidas de proteção, o
direito a ser informado dos seus direitos no contexto do processo penal, o direito
a receber confirmação por escrito da receção da denúncia e o direito a fazer-se
DFRPSDQKDUGHXPDSHVVRDGDHVFROKDGDY¯WLPD
Na Croácia, os participantes referiram como dependendo da Polícia: o direito
a ser informado dos seus direitos no contexto do processo penal, o direito a
LQWHUSUHWD©¥RHRXDWUDGX©¥RRGLUHLWRDID]HUVHDFRPSDQKDUGHXPDSHVVRDGD
HVFROKDGDY¯WLPDHRGLUHLWRGHREWHUSURWH©¥RLQFOXLQGRPHGLGDVGHSURWH©¥R
1D $OHPDQKD HP 0DOWD QD 6X«FLD H QD +XQJULD HP JHUDO RV LQTXLULGRV
selecionaram a maioria das opções, exceto o direito ao reexame da decisão de
Q¥RGHGX]LUDFXVD©¥R $OHPDQKD0DOWDH+XQJULD RGLUHLWRDUHFXUVR $OHPDQKD
0DOWD6X«FLDH+XQJULD RGLUHLWRDLQWHUYLUQRSURFHVVRSHQDO 6X«FLD RGLUHLWRD
UHFHEHUDSRLRP«GLFRHRXSVLFROµJLFR 6X«FLD RGLUHLWRDLQGHPQL]D©¥R +XQJULD 
HRGLUHLWRDUHFHEHUDSRLRP«GLFRHRXSVLFROµJLFR +XQJULD 
Observações de Portugal:
Não obstante, estes direitos não dependem exclusivamente da Polícia, dado que
cada um dos direitos acima mencionados também pode ser eficazmente exercido
pelos Procuradores Públicos.

k. (ȴF£FLDGHFDGDGLUHLWRFRQVRDQWHDIDVHSURFHVVXDO
(P3RUWXJDOQR3D¯V%DVFRQDΖUODQGDQD&UR£FLDQD$OHPDQKDHP0DOWDQD
Suécia e na Hungria, todos os direitos das vítimas que podem ser apreciados e
ou aplicados pela Polícia são eficazmente exercidos durante as fases preliminares
do processo penal.
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1D$OHPDQKDQRTXHVHUHIHUHDRGLUHLWRGHREWHUSURWH©¥RLQFOXLQGRPHGLGDVGH
proteção, existe uma diferenciação relativamente às vítimas de violência doméstica.
Em Malta, na Suécia e na Hungria, os inquiridos declararam que existe uma
diferenciação relativamente ao direito de obter proteção, incluindo medidas
de proteção, consoante o tipo de vítimas, enquanto na Hungria, um inquirido
especificou que existe um estatuto da vítima específico para vítimas de violência
sexual.

Conclusões intercalares:
Conclusão 1 - Os direitos das vítimas no processo penal estão associados a todas
as fases do processo e são garantidos por todos os participantes,
não apenas através dos serviços de ação penal;
Conclusão 2 - Predominância relativamente à proteção das vitimas de violência
doméstica;
Conclusão 3 - Os fatores de diferenciação jurídica em matéria dos direitos das
vítimas estão marcados pela realidade social vivida em cada
Estado.

II.

DIREITO À INFORMAÇÃO
a. Existe uma obrigação legal de prestação de informações às vítimas.
No que se refere a esta afirmação, quase todos os países responderam
afirmativamente, enquanto o inquirido de Malta respondeu negativamente.

b. O procurador público desempenha um papel na prestação dessa
informação.
No que se refere a esta afirmação, todos os países responderam afirmativamente,
enquanto o inquirido de Malta respondeu negativamente.

c. Qual é a fonte que exige ao procurador público a prestação de informações
¢VY¯WLPDV"
A maioria dos inquiridos de todos os países respondeu que a fonte é o código
GRSURFHVVRSHQDO 3RUWXJDO3D¯V%DVFR&UR£FLD$OHPDQKD6X«FLDH+XQJULD 1D
Irlanda, em Portugal e na Suécia, existe uma lei específica que exige a prestação
de informações às vítimas pelo procurador público e, na Irlanda, existem também
diretrizes internas das quais constam estas exigências específicas. Na Croácia, um
inquirido especificou a Diretiva sobre os Direitos das Vítimas.
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d. 4XDQGRV¥RSUHVWDGDVLQIRUPD©·HV¢VY¯WLPDV"
Em média, os inquiridos responderam que são prestadas informações às
Y¯WLPDVHPWRGDVDVIDVHVGHSHQGHQGRGDVQHFHVVLGDGHVGDVY¯WLPDV 3RUWXJDO
3D¯V %DVFR &UR£FLD $OHPDQKD H +XQJULD  HQTXDQWR QD ΖUODQGD H HP 0DOWD D
maioria dos inquiridos respondeu que esta informação é prestada durante uma
fase preliminar. O participante da Suécia selecionou as três fases: preliminar,
julgamento e recurso.

e. &RPR«TXHDVLQIRUPD©·HVV¥RSUHVWDGDV¢VY¯WLPDV"
Quase todos os países inquiridos prestam estas informações às vítimas através de
DXWRVHVFULWRVFRPXPDOLVWDSDGURQL]DGDGHGLUHLWRV 3RUWXJDO3D¯V%DVFR&UR£FLD
H$OHPDQKD HQHVVHVSD¯VHVDHPLVV¥RGRDXWR«VHJXLGDGHXPDH[SOLFD©¥RRUDO
H[FHWRQD$OHPDQKD 
Por isso, uma explicação oral constitui uma forma importante de prestação de
LQIRUPD©·HV¢VY¯WLPDV ΖUODQGD3RUWXJDO&UR£FLDH3D¯V%DVFR VHQGRDSHQDVQD
Irlanda que as vítimas recebem apenas documentos.
Em Malta, as informações são prestadas apenas oralmente e, na Suécia, as
LQIRUPD©·HV V¥R GDGDV RUDOPHQWH GH IRUPD SDGURQL]DGD VHJXLQGR OLQKDV GH
orientação e através de ata escrita com uma lista padronizada de direitos.
Observações da Hungria:
Ȋ$Y¯WLPDGHYHU£VHULQIRUPDGDGRVVHXVGLUHLWRVSHORWULEXQDOSHORSURFXUDGRU
ou pela autoridade responsável pela investigação, antes de ser realizada a diligência
processual que a afete, nomeadamente, oralmente. Contudo, existem casos
HVSHFLILFDGRVQD/HLHPTXH«H[LJLGDDSUHVWD©¥RGHLQIRUPD©·HVSRUHVFULWRȋ

f. As informações dadas às vítimas são as mesmas em todo o território
nacional
No que se refere a esta afirmação, quase todos os países responderam
DILUPDWLYDPHQWHWHQGRDSHQDVHPGRLVSD¯VHV ΖUODQGD H &UR£FLD GRV
inquiridos respondido negativamente.

g. Esse procedimento foi precedido por workshops/formação ou iniciativas
semelhantes para garantir uma boa articulação
A maioria dos inquiridos em Portugal respondeu negativamente, tendo 5
inquiridos respondido afirmativamente. As respostas negativas são justificadas
pelos inquiridos devido ao facto de nunca ter sido debatida uma estratégia nacional
de prestação de informações e de, em cada região, a entidade competente para
prestar informações ter autonomia para decidir como proceder.
Na Irlanda, na Croácia e em Malta, a maioria dos inquiridos respondeu
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DILUPDWLYDPHQWH SRUTXH«SUHVWDGDIRUPD©¥R 1D$OHPDQKDQD6X«FLDHQD+XQJULD
os inquiridos responderem negativamente. Estas respostas foram justificadas
SHORV VHJXLQWHV DUJXPHQWRV 1D $OHPDQKD SRUTXH D DXWRULGDGH UHVSRQV£YHO
pela prestação de informações em cada região tem, na prática, autonomia para
decidir como proceder; na Suécia, porque os direitos das vítimas são os mesmos
em todo o país; e na Hungria, porque o Código do Processo Penal define o teor
das informações a prestar às vítimas, bem como o procedimento para o fazer.
2VSDUWLFLSDQWHVGR3D¯V%DVFRPRVWUDUDPVHGLYLGLGRVTXDQWRDHVWDSHUJXQWD
- metade dos inquiridos respondeu negativamente e a outra metade respondeu
afirmativamente. As respostas negativas foram justificadas pelo facto de a
autoridade competente em cada região ter autonomia para decidir como prestar
informações na prática.

h. 4XDO«RWHRUGDVLQIRUPD©·HVSUHVWDGDV¢VY¯WLPDV"
Em Portugal, é fornecida às vítimas uma lista dos seus direitos específicos
FRQVRDQWHRWLSRGHFULPHHPTXHVW¥R SRUH[HPSORYLRO¬QFLDGRP«VWLFDKRPLF¯GLR
HWF RTXHWDPE«PDFRQWHFHQR3D¯V%DVFRHRXXPDOLVWDJHQ«ULFDGHWRGRVRV
GLUHLWRVGHILQLGRVQDOHLSU£WLFDTXHWDPE«PRFRUUHQD&UR£FLDQD$OHPDQKDH
na Hungria.
Relativamente às informações prestadas às vítimas através de uma lista de direitos
específicos consoante o tipo de crime ou da vítima em questão, os participantes
especificaram os crimes de violência doméstica, crimes sexuais e crimes com base
QRJ«QHUR HVWH¼OWLPRQR3D¯V%DVFR 
1DΖUODQGDQR3D¯V%DVFRHP3RUWXJDOHP0DOWDHQD6X«FLDDVLQIRUPD©·HV
prestadas implicam também uma lista de todos os direitos definidos pela Diretiva
sobre os Direitos das Vítimas.

i. O Procurador Público dá instruções à Polícia sobre como prestar
informações às vítimas
2VLQTXLULGRVGHVHLVSD¯VHVGHUDPUHVSRVWDVQHJDWLYDV 3D¯V%DVFR&UR£FLD
$OHPDQKD6X«FLD0DOWDH+XQJULD (P3RUWXJDODVUHVSRVWDVIRUDPDILUPDWLYDV
enquanto os resultados dos participantes da Irlanda foram inconclusivos, dado
que metade dos inquiridos respondeu negativamente e a outra metade respondeu
afirmativamente. Os inquiridos que deram respostas afirmativas identificaram
estas instruções como sendo dadas por escrito, com orientações específicas para
determinados tipos de crime, principalmente crimes de violência doméstica e
crimes sexuais.
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Observações:
8PLQTXLULGRGD$OHPDQKDIH]DVHJXLQWHREVHUYD©¥RȊ2SURFXUDGRUSRGHULD
mas, na prática, não é necessário. Em Malta, a justificação é que o procurador
público não está envolvido na fase de investigação. O inquirido da Suécia escreveu
TXHȊ'HDFRUGRFRPDOHLHGLVSRVL©·HVOHJDLV«D3RO¯FLDTXHSUHVWDLQIRUPD©·HVȋ
1D+XQJULDXPLQTXLULGRHVFUHYHXTXHHVWDVLQVWUX©·HVV¥RGDGDVȊ3RUHVFULWRFRP
orientações específicas para determinados tipos de crime, como regulamentado
QD/HLȋ

Conclusões intercalares:
Conclusão 1 - Associação especial do direito à informação com o papel dos
procuradores públicos;
Conclusão 2 - Importância de dar explicações orais às vítimas;
Conclusão 3 - Falta de procedimentos sistemáticos e padronizados, numa base
nacional e institucional, para prestação de informações às vítimas;
Conclusão 4 - Disparidade do teor do direito à informação.

III. DIREITOS DA VÍTIMA QUANDO APRESENTA DENÚNCIA
a. 4XHPSRGHUHFHEHUGHQ¼QFLDV"
A maioria dos inquiridos de Portugal respondeu que não é apenas a Polícia
que pode receber denúncias, mas também o procurador público. Não obstante, 6
dos inquiridos responderam que o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses também pode receber denúncias. Pelo contrário, a maioria dos inquiridos
da Irlanda respondeu que é a Polícia que pode receber denúncias. Na Croácia,
DSHQDVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPTXHWDO«GDFRPSHW¬QFLDGRSURFXUDGRUS¼EOLFR
HSDUWLFLSDQWHVUHVSRQGHUDPTXH«XPDIXQ©¥RTXHFRPSHWHDRMXL]1R3D¯V
%DVFRLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPTXHQ¥R«DSHQDVD3RO¯FLDTXHSRGHUHFHEHU
GHQ¼QFLDVPDVWDPE«PRSURFXUDGRUS¼EOLFRHRMXL]LQTXLULGRUHVSRQGHXTXH
«GDFRPSHW¬QFLDH[FOXVLYDGD3RO¯FLDLQTXLULGRUHVSRQGHXTXHFRPSHWHDR
SURFXUDGRUS¼EOLFRHLQTXLULGRUHVSRQGHXTXH«GDFRPSHW¬QFLDGD3RO¯FLDH
do tribunal.
1D$OHPDQKDWRGDVDVHQWLGDGHVSRGHPUHFHEHUGHQ¼QFLDVRMXL]D3RO¯FLD
e o procurador público; na Hungria, os procuradores públicos e os agentes da
Polícia podem receber denúncias; e em Malta e na Suécia, estas só podem ser
recebidas pela Polícia.
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Observações da Irlanda:
No sistema jurídico irlandês, é a Polícia que conduz a fase preliminar da
investigação.

b. A solução jurídica é a mesma em todos os países.
7RGRVRVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPDILUPDWLYDPHQWHH[FHWRLQTXLULGRGD&UR£FLD

c. ([LVWHPVHUYL©RVGHSDUWDPHQWRVHVSHF¯ȴFRVGR*DELQHWHGR3URFXUDGRU
para receber denúncias/investigar determinados tipos de crime.
1R3D¯V%DVFRWRGRVRVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPDILUPDWLYDPHQWHDHVWDSHUJXQWD
GRPHVPRPRGRHP3RUWXJDODSHQDVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPQHJDWLYDPHQWH
HQTXDQWRQD&UR£FLDQD$OHPDQKDHP0DOWDQD6X«FLDHQD+XQJULDWRGRVRV
inquiridos deram respostas negativas. Na Irlanda, a maioria das respostas foram
DILUPDWLYDV  FRPDSHQDVUHVSRVWDVQHJDWLYDV
Nos países em que os inquiridos responderam afirmativamente, foi referido
que existem serviços específicos para receber denúncias de violência doméstica
LQTXLULGRVGH3RUWXJDOHLQTXLULGRVGR3D¯V%DVFR FULPHVGHYLRO¬QFLDVH[XDO
FULPHVFRQWUDPXOKHUHVHFULDQ©DVWRGRVRVFULPHVPRWLYDGRVSHORJ«QHUR(P
Portugal um inquirido afirmou que existem também algumas secções específicas
para investigar crimes económicos e financeiros, bem como crimes mais graves.
Em Portugal, estes serviços são os Departamentos de Investigação e Ação Penal
ȫ6HF©·HVHVSHFLDOL]DGDVGHYLRO¬QFLD doméstica e crimes sexuaisQR3D¯V%DVFRRV
serviços são as Unidades Específicas de Fiscalia. Em Portugal, a maioria dos inquiridos
respondeu que estes serviços específicos não existem em todo o país, enquanto no
3D¯V%DVFRDPDLRULDGRVLQTXLULGRVUHVSRQGHXDILUPDWLYDPHQWHDHVWDSHUJXQWD
Na Irlanda, esta pergunta não se aplica dado que as vítimas não apresentam
denúncias diretamente aos serviços de ação penal, uma vez que estes não têm
poder legal para investigar um crime. Este poder é da competência da Polícia.
Não obstante as respostas negativas, na Hungria, um inquirido respondeu que
existem serviços específicos para receber denúncias de violência doméstica: o
Central Chief Prosecution Office of Investigation, um serviço que está presente em
todo o país.

d. ([LVWHDREULJD©¥RGHHPLWLUFRQȴUPD©¥RSRUHVFULWRGDUHFH©¥RGD
denúncia em nome da vítima.
A maioria dos inquiridos respondeu afirmativamente a esta pergunta, exceto
a Croácia e Malta.
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Também foi possível constatar as seguintes observações:
-

Em Portugal, não é obrigatório emitir confirmação por escrito da receção da
denúncia em nome da vítima mas, se a vítima o solicitar, receberá uma cópia;

-

Na Irlanda, a vítima tem direito a receber cópia da sua declaração por escrito,
por lei;

-

Na Croácia, quando a vítima apresenta uma denúncia, se o fizer junto do
Ministério Público, recebe de imediato uma cópia carimbada da qual consta
que foi apresentada denúncia, devendo a mesma ser submetida através de
correio registado para que exista prova de que a vítima apresentou a denúncia;

-

1R3D¯V%DVFRGDFµSLDHPLWLGDHPQRPHGDY¯WLPDQ¥RWHPGHFRQVWDUD
totalidade da informação da denúncia, especialmente se o seu conteúdo
tiver de ser traduzido.

e. Fonte dessa obrigação.
Em Portugal, a maioria dos inquiridos respondeu que a fonte dessa obrigação
«D/HL$PDLRULDGRVLQTXLULGRVGDΖUODQGDHGR3D¯V%DVFR EHPFRPRRLQTXLULGR
GD$OHPDQKD WDPE«PUHVSRQGHUDPTXH«D/HLPDVLQTXLULGRGDΖUODQGDLQGLFRX
TXHWDPE«PH[LVWHXPDUHFRPHQGD©¥RGR3URYHGRU1¥RIRLSRVV¯YHOUHFRQKHFHU
uma resposta válida da Croácia, dado que muitos participantes não responderam
a esta pergunta. Na Hungria, esta fonte reside no Procurador Geral e, na Suécia,
num Regulamento.

f. (VVDREULJD©¥R«HȴFD]UHVSHLWDGDHPWRGRRSD¯V
$PDLRULDGRVLQTXLULGRVGH3RUWXJDOGDΖUODQGDGR3D¯V%DVFRHGD&UR£FLD EHP
FRPRGHWRGRVRVLQTXLULGRVGD$OHPDQKDGD+XQJULDHGD6X«FLD UHVSRQGHUDP
afirmativamente.
Em Portugal, 6 inquiridos responderam negativamente, justificando-o pela falta
de debate sobre uma estratégia nacional para emissão de confirmação por escrito
GDUHFH©¥RGDGHQ¼QFLD  HSHODIDOWDGHIRUPD©¥RSROLFLDO  

g. ([LVWHXPDIRUPDPDQHLUDSDGURQL]DGDGHIRUQHFLPHQWRGHFRQȴUPD©¥R
por escrito da receção da denúncia à vítima.
$PDLRULDGRVLQTXLULGRVGH3RUWXJDOGR3D¯V%DVFRGD$OHPDQKDGD+XQJULDH
da Suécia respondeu afirmativamente a esta pergunta. Na Croácia, os participantes
responderam principalmente na negativa, bem como o inquirido de Malta e, na
ΖUODQGDQ¥RIRLSRVV¯YHOUHFRQKHFHUXPDWHQG¬QFLDGHUHVSRVWDGDGRTXHGRV
inquiridos respondeu negativamente e a outra metade respondeu afirmativamente.

h. Tipo de documento entregue à vítima.
Em Portugal, a vítima recebe uma cópia da denúncia com o número do processo
 HHPDOJXQVFDVRVUHFHEHRDXWRGDGHQ¼QFLDFRPRQ¼PHURGRSURFHVVR
 1DΖUODQGDDPDLRULDGRVLQTXLULGRV  UHVSRQGHXTXHDY¯WLPDUHFHEHXP
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recibo de confirmação por escrito da apresentação da denúncia, com o número
GRSURFHVVR1R3D¯V%DVFRDPDLRULDGRVLQTXLULGRV  UHVSRQGHXTXHDY¯WLPD
UHFHEHXPDFµSLDGDGHQ¼QFLD1D&UR£FLDLQTXLULGRUHVSRQGHXTXHDVY¯WLPDV
recebem uma cópia da denúncia com o número do processo, outro participante
respondeu que as vítimas recebem um recibo de confirmação da apresentação da
GHQ¼QFLDHUHVSRQGHXTXHVHDY¯WLPDDSUHVHQWDUXPDGHQ¼QFLDGLUHWDPHQWH
ou por correio, recebe a confirmação de que remeteu ou apresentou a denúncia.
Na Suécia, a vítima recebe uma cópia da denúncia, com o número do processo.
1D $OHPDQKD DV Y¯WLPDV UHFHEHP XP UHFLER TXH FRQILUPD D DSUHVHQWD©¥R GD
denúncia, com o número do processo. Na Hungria, o inquirido respondeu que se
a denúncia for feita através de auto, a vítima recebe uma cópia do respetivo auto.

i. (VWHSURFHGLPHQWR«VHJXLGRHPWRGRRSD¯V"
$PDLRULDGRVLQTXLULGRVGH3RUWXJDOGDΖUODQGDGR3D¯V%DVFRGD$OHPDQKD
da Hungria e da Suécia respondeu afirmativamente.
Na Croácia, a maioria dos inquiridos não respondeu a esta pergunta, exceto
dois participantes que responderam negativamente.
(P 3RUWXJDO  LQTXLULGRV UHVSRQGHUDP QHJDWLYDPHQWH MXVWLILFDQGRR SHOD
IDOWDGHGHEDWHVREUHXPSURFHGLPHQWRDQ¯YHOQDFLRQDO RVPHVPRVDUJXPHQWRV
XWLOL]DGRVSRUXPLQTXLULGRGD&UR£FLD 8PLQTXLULGRHVFUHYHXTXHQXPQ¼PHUR
significativo de casos, a vítima recebe apenas um documento padronizado com o
estatuto de vítima e, noutras circunstâncias, as vítimas simplesmente não recebem
qualquer confirmação.

j. 4XHPHPLWHDFRQȴUPD©¥RSRUHVFULWRGDUHFH©¥RGDGHQ¼QFLD"
A maioria dos inquiridos respondeu que é a mesma entidade que recebe a
GHQ¼QFLD 3RUWXJDO ΖUODQGD 3D¯V %DVFR $OHPDQKD 6X«FLD 0DOWD H +XQJULD 
1D&UR£FLDDSHQDVGRVLQTXLULGRVGHUDPHVVDUHVSRVWDHQTXDQWRRVRXWURV
afirmaram, de uma maneira geral, que não existe obrigação de fornecer confirmação
por escrito da receção da denúncia.

k. ([LVWHDOJXPDREULJD©¥RTXHHVWDEHOH©DRGLUHLWRGDY¯WLPDDID]HUVH
acompanhar de uma pessoa da sua escolha durante o processo.
$PDLRULDGRVLQTXLULGRVGH3RUWXJDOUHVSRQGHXQHJDWLYDPHQWH  HQTXDQWR
inquiridos responderam afirmativamente. Em Portugal, dois inquiridos esclareceram
TXHQ¥RH[LVWHXPDREULJD©¥RHIHWLYDGDGRTXHRQ|GRDUWLJR|GR(VWDWXWR
da Vítima apenas o consagra como possibilidade.
7RGRVRVLQTXLULGRVGR3D¯V%DVFRUHVSRQGHUDPDILUPDWLYDPHQWHH[FHWRXP
participante que afirmou que se trata de uma opção nova e que, apesar do facto
GHHVWDUDJRUDUHFRQKHFLGDQRGLUHLWRSRVLWLYRPXLWRVMX¯]HVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRV
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aplicam-na apenas como manifestação de boa vontade.
A maioria dos inquiridos da Irlanda responderam afirmativamente. Na Croácia,
Q¥RIRLSRVV¯YHOUHFRQKHFHUXPDUHVSRVWDWHQGHQFLDOGDGRTXHGRVLQTXLULGRV
respondeu negativamente e a outra metade respondeu afirmativamente.
1D $OHPDQKD H QD 6X«FLD RV LQTXLULGRV UHVSRQGHUDP DILUPDWLYDPHQWH 1D
Hungria e em Malta, os inquiridos responderam negativamente.
Observações da Croácia:
8P LQTXLULGR DILUPRX TXH Ȋ1¥R K£ REULJD©¥R DSHVDU GH HVWH GLUHLWR HVWDU
previsto no Código de Processo Penal. Nomeadamente, se o procurador público
ou o tribunal não tiverem permitido à vítima o uso deste direito, a vítima não teria
a oportunidade de recorrer dessa decisão, mas poderia eventualmente apresentar
uma objeção junto do presidente do tribunal, mas a apresentação dessa objeção
Q¥RDWUDVDDUHFROKDGHSURYDȋ

l. Fonte dessa obrigação.
2VLQTXLULGRVGH3RUWXJDOGDΖUODQGDGR3D¯V%DVFRHGD&UR£FLDEHPFRPRRV
LQTXLULGRVGD$OHPDQKDHGD+XQJULDUHVSRQGHUDPTXHDIRQWHGHVVDREULJD©¥R
«D/HL2LQTXLULGRGD6X«FLDVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ5HJXODPHQWRȋ
Em Portugal, a fonte legal é referida como sendo o Estatuto da Vítima, como no
3D¯V%DVFRDSDUFRPRDUWLJR|GD&RQVWLWXL©¥R(VSDQKROD1DΖUODQGDDIRQWH
«D/HLGDV9¯WLPDVGH&ULPHGH6HF©¥RHQD&UR£FLDIRLPHQFLRQDGDD
Diretiva sobre os Direitos das Vítimas.
1D$OHPDQKDHQD+XQJULDDIRQWH«R&µGLJRGH3URFHVVR3HQDO2LQTXLULGR
sueco não respondeu a esta pergunta.

m. 4XHPSRGHDFRPSDQKDUDY¯WLPD"
Em Portugal as respostas foram: uma pessoa da sua confiança, tal como um
DPLJR RX VLPLODU   VHUYL©RV GH DSRLR ¢V Y¯WLPDV   XP IDPLOLDU   XP
UHSUHVHQWDQWHOHJDOSDUDDO«PGRDGYRJDGR  HSHORV6HUYL©RV6RFLDLV  
LQTXLULGRDFUHVFHQWRXȊ2VDXWRUL]DGRVSHODDXWRULGDGHFRPSHWHQWHȋ
1R3D¯V%DVFRRVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPDY¯WLPDSRGHID]HUVHDFRPSDQKDU
SRUXPDGYRJDGR  SRUXPIDPLOLDURXSHVVRDGDVXDFRQILDQ©DWDOFRPRXP
DPLJRRXVLPLODU  SRUXPUHSUHVHQWDQWHOHJDOSDUDDO«PGRDGYRJDGRSRU
VHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDVRXSHORV6HUYL©RV6RFLDLV  DY¯WLPDSRGHHVFROKHU
XPDSHVVRDSDUDDDFRPSDQKDU  
Na Croácia, os inquiridos responderam: por uma pessoa da sua confiança, tal
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FRPRXPDPLJRRXIDPLOLDU  SRUXPIDPLOLDURXSRUVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDV
 SRUXPDGYRJDGRRXXPUHSUHVHQWDQWHOHJDOSDUDDO«PGRDGYRJDGR  H
SHORV6HUYL©RV6RFLDLV  
1DΖUODQGDDVRS©·HVHVFROKLGDVIRUDPDY¯WLPDSRGHID]HUVHDFRPSDQKDU
por um familiar, uma pessoa da sua confiança, tal como um amigo ou similar, ou
SRUVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDV  SRUXPDGYRJDGRRXSHORV6HUYL©RV6RFLDLV
 RXSRUXPUHSUHVHQWDQWHOHJDOSDUDDO«PGRDGYRJDGR  
1D$OHPDQKDHP0DOWDHQD6X«FLDRVLQTXLULGRVVHOHFLRQDUDPWRGDVDVRS©·HV
disponíveis.
Na Hungria, um inquirido selecionou a opção do advogado bem como a opção
ȊRXWURVȋ
Observações da Hungria:
Ȋ8PDSHVVRDDGXOWDQRPHDGDSHODY¯WLPDWDPE«PSRGHHVWDUSUHVHQWHQDV
diligências processuais em que a comparência da vítima seja requerida ou possível,
VHWDOQ¥RSUHMXGLFDURVLQWHUHVVHVGRSURFHVVRȋ

n. 4XDQGR«SHUPLWLGR¢VY¯WLPDVID]HUHPVHDFRPSDQKDUGHXPDGYRJDGR"
(P3RUWXJDOQR3D¯V%DVFRHQD&UR£FLDDPDLRULDGRVLQTXLULGRV HWRGRVRV
LQTXLULGRVGD+XQJULDHGD6X«FLD UHVSRQGHXȊ(PWRGDVDVIDVHVHWRGRVRVDWRV
SURFHVVXDLVȋRTXHLQFOXLRVFRQWDFWRVFRPD3RO¯FLD
Na irlanda, não foi possível obter uma resposta tendencial dado que as respostas
IRUDPGLVSDUHVȊ'XUDQWHRVFRQWDFWRVFRPD3RO¯FLDȋ  Ȋ(PWRGDVDVIDVHVH
WRGRVRVDWRVSURFHVVXDLVȋ  Ȋ2XWURȋ  
1D$OHPDQKDRLQTXLULGRUHVSRQGHXTXHWDO«SRVV¯YHOGXUDQWHRVFRQWDFWRVFRP
D3RO¯FLDR3URFXUDGRUHRXR-XL]EHPFRPRGXUDQWHDVLQTXLUL©·HVGHFODUD©·HV
das vítimas.
(P0DOWDRLQTXLULGRVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ(PWRGDVDVIDVHVHWRGRVRVDWRV
SURFHVVXDLVȋ Ȋ'XUDQWH RV FRQWDFWRV FRP D 3RO¯FLDȋ Ȋ'XUDQWH DV LQTXLUL©·HV
GHFODUD©·HV GDV Y¯WLPDVȋ H Ȋ2XWURȋ HVSHFLILFDQGR TXH Ȋ1¥R H[LVWHP FRQWDFWRV
FRPR3URFXUDGRURXR-XL]ȋ
Observações da Irlanda:
2VLQTXLULGRVIL]HUDPDVVHJXLQWHVREVHUYD©·HVȊXPDSHVVRDSRGHVHPSUH
ID]HUVHDFRPSDQKDUPDVYHUDUHVSRVWDDQWHULRUUHODWLYDDLQWHUIHU¬QFLDSRWHQFLDOȋ
Ȋ1¥R«SHUPLWLGRDQ¥RVHUHPFDVRGHXPWLSRHVSHF¯ILFRGHSHUJXQWDVVREUH
DQWHFHGHQWHVVH[XDLVȋȊ2VDGYRJDGRVSRGHPSUHVWDUDVVLVW¬QFLDQRH[HUF¯FLRGR
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direito de serem dadas razões para uma decisão de não deduzir acusação e do
VHXUHVSHWLYRUHH[DPHȋȊ1¥RH[LVWHRGLUHLWRGHID]HUVHDFRPSDQKDUSRUXP
DGYRJDGRȋȊ1RMXOJDPHQWRȋ

o. 4XDQGR«SHUPLWLGR¢VY¯WLPDVID]HUHPVHDFRPSDQKDUGHXPDSHVVRDGD
VXDHVFROKD"
(P3RUWXJDOQR3D¯V%DVFRQD&UR£FLDHQDΖUODQGDDPDLRULDGRVLQTXLULGRV
HRVLQTXLULGRVGD+XQJULDHGD6X«FLD UHVSRQGHUDPȊ(PWRGDVDVIDVHVHHP
WRGRVRVDWRVSURFHVVXDLVȋRTXHLQFOXLRVFRQWDFWRVFRPD3RO¯FLD1D$OHPDQKD
RLQTXLULGRVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ'XUDQWHDVLQTXLUL©·HVGHFODUD©·HVGDVY¯WLPDVȋ
2LQTXLULGRGH0DOWDVHOHFLRQRXDVRS©·HVȊHPWRGDVDVIDVHVHWRGRVRVDWRV
SURFHVVXDLVȋ Ȋ'XUDQWH RV FRQWDFWRV FRP D 3RO¯FLDȋ H Ȋ'XUDQWH DV LQTXLUL©·HV
GHFODUD©·HVGDVY¯WLPDVȋ

Conclusões intercalares:
Conclusão 1 - Disparidade relativamente à autoridade competente para receber
denúncias;
Conclusão 2 - Eficácia do direito de receber confirmação por escrito da receção
da denúncia;
Conclusão 3 - Disparidade relativamente ao tipo de documento entregue à
vítima;
Conclusão 4 - Obrigação de estabelecer o direito das vítimas a fazerem-se
DFRPSDQKDUGHXPDSHVVRDGDVXDHVFROKDGXUDQWHRSURFHVVR

IV. DIREITO A SERVIÇOS DE APOIO
a. Existe uma disposição que estabelece a obrigação legal do Procurador
Público de encaminhar as vítimas para serviços de apoio às vítimas.
Em Portugal, a maioria dos inquiridos respondeu afirmativamente mas apenas
UHODWLYDPHQWHDGHWHUPLQDGRVWLSRVGHFULPHHGRVLQTXLULGRVDFUHVFHQWDUDP
que tal não constitui obrigação legal mas antes uma orientação e possibilidade
SUHYLVWDVQRQ|GRDUWLJR|GR(VWDWXWRGD9¯WLPD1D&UR£FLDDPDLRULDGDV
respostas foi afirmativa, bem como as respostas dos inquiridos da Hungria e da
6X«FLD 3HOR FRQWU£ULR QD ΖUODQGD H QR 3D¯V %DVFR D PDLRULD GDV UHVSRVWDV IRL
QHJDWLYDEHPFRPRDVUHVSRVWDVGRVLQTXLULGRVGD$OHPDQKDHGH0DOWD
Observações da Irlanda:
Um participante da Irlanda especificou que a Polícia deveria fornecer informações
sobre os serviços de apoio disponíveis para as vítimas de crime, mas que não
existe realmente um direito de acesso a serviços de apoio.
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b. Que tipos de crimes são abrangidos pela obrigação do Procurador Público
GHHQFDPLQKDUDVY¯WLPDVSDUDVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDV"
(P3RUWXJDORVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPYLRO¬QFLDGRP«VWLFD  FULPHVGH
YLRO¬QFLDVH[XDO  FULPHVGHWU£ILFRGHVHUHVKXPDQRV  FULPHVFRPPRWLYD©¥R
 FULPHVFRQWUDPXOKHUHV  FULPHVFRQWUDFULDQ©DV  HFULPHVFRQWUDPXOKHUHV
HFULDQ©DV  
1DΖUODQGDRHQFDPLQKDPHQWR«IHLWRQRFDVRGHFULPHVGHWU£ILFRGHVHUHV
KXPDQRV H[LVWHXPPHFDQLVPRQDFLRQDOGHHQFDPLQKDPHQWRDGRWDGR HFULPHV
de violência sexual.
1D&UR£FLDLQTXLULGRVQ¥RUHVSRQGHUDPDHVWDSHUJXQWDPDVUHVSRQGHX
TXHRHQFDPLQKDPHQWR«GHYLGRQRFDVRGHY¯WLPDVGHFULPHVGHYLRO¬QFLDVH[XDO
Os participantes dos restantes países não responderam a esta questão.

c. Na prática, os procuradores públicos encaminham as vítimas de crime para
serviços de apoio às vítimas.
$PDLRULDGDVUHVSRVWDVGH3RUWXJDOGR3D¯V%DVFRHGD&UR£FLDEHPFRPRXP
inquirido da Hungria, responderam afirmativamente a esta pergunta. Contudo,
LQTXLULGRVGH3RUWXJDOHGD&UR£FLDHLQTXLULGRGR3DLV%DVFRUHVSRQGHUDP
negativamente. A maioria das respostas da irlanda foi negativa.
2LQTXLULGRGD$OHPDQKDUHVSRQGHXQHJDWLYDPHQWHHVSHFLILFDQGRTXHȊ$SHQDV
IRUQHFHPLQIRUPD©·HVȋ2LQTXLULGRGH0DOWDWDPE«PUHVSRQGHXQHJDWLYDPHQWH
HVSHFLILFDQGR TXH Ȋ6¥R RV DJHQWHV GD 3RO¯FLD TXH ID]HP LVWRȋ $ UHVSRVWD GR
SDUWLFLSDQWHGD6X«FLDIRLDPHVPDFRPDMXVWLILFD©¥RGHTXHȊ1DSU£WLFDD3RO¯FLD
HQFDPLQKDDY¯WLPDSDUDVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDVȋ
Observações da Irlanda:
Na prática, a Polícia deve fornecer informações mas tal não constitui realmente
XPHQFDPLQKDPHQWRȊ1¥RH[LVWHGLUHLWRGHDFHVVRDVHUYL©RVGHDSRLR1DΖUODQGD
os serviços de apoio às vítimas são prestados por ONG que possuem recursos
HVFDVVRVDWUDY«VGHILQDQFLDPHQWROHJDOȋ

d. 4XDORPRGHORGHHQFDPLQKDPHQWRDGRWDGR"
(P3RUWXJDOLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPTXHȊ23URFXUDGRU3¼EOLFRDSHQDV
fornece informações sobre os serviços de apoio existentes, deixando à vítima a
GHFLV¥RGHUHFRUUHURXQ¥RUHFRUUHUDHVVHVVHUYL©RVȋHQTXDQWRUHVSRQGHUDPTXH
Ȋ23URFXUDGRU3¼EOLFRIRUQHFHLQIRUPD©·HVVREUHRVVHUYL©RVGHDSRLRH[LVWHQWHV
H WHP D REULJD©¥R GH SHUJXQWDU ¢ Y¯WLPD VH DXWRUL]D R HQFDPLQKDPHQWR SDUD
VHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDVȋ
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1R 3D¯V %DVFR  LQTXLULGRV VHOHFLRQDUDP D SULPHLUD RS©¥R HQTXDQWR 
selecionaram a segunda e, na Croácia, 9 inquiridos selecionaram a primeira opção,
HQTXDQWR DSHQDV  VHOHFLRQRX D VHJXQGD RS©¥R 1D ΖUODQGD QD $OHPDQKD QD
Suécia, em Malta e na Hungria, todos os inquiridos selecionaram a primeira opção.

e. Como é/são estabelecido(s) o(s) processo(s) de encaminhamento entre os
VHUYL©RVGHD©¥RSHQDOHRVVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDV"
$PDLRULDGRVLQTXLULGRVGH3RUWXJDOUHVSRQGHXTXHRSURFHVVRGHHQFDPLQKDPHQWR
é estabelecido através de protocolos acordados entre os serviços de ação penal e
RVVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDV  HDSHQDVUHVSRQGHUDPTXH«HVWDEHOHFLGR
por lei.
1D&UR£FLDDPDLRULDGRVLQTXLULGRVVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ3RUOHLȋ  HLQTXLULGRV
VHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊ3URWRFRORVDFRUGDGRVHQWUHRVVHUYL©RVGHD©¥RSHQDOHRV
VHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDVȋ
1R 3D¯V %DVFR H QD ΖUODQGD DV UHVSRVWDV IRUDP EDVWDQWH LPSUHFLVDV 1¥R
obstante, a principal ideia retida das respostas foi a de que não existe processo
GHHQFDPLQKDPHQWRQDΖUODQGDHGHTXHQR3D¯V%DVFRRVVHUYL©RVGHDSRLR¢V
Y¯WLPDVV¥RVHUYL©RVYROXQW£ULRVHQ¥RH[LVWHPSURWRFRORVGHHQFDPLQKDPHQWR
adotados.
1D$OHPDQKDRLQTXLULGRVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ3RUOHLȋ1D+XQJULDRLQTXLULGR
VHOHFLRQRXDRS©¥RȊ2XWURȋHVSHFLILFDQGRTXHRHQFDPLQKDPHQWRRFRUUHȊDWUDY«V
GHXPDRUGHPGR3URFXUDGRU*HUDOȋ(P0DOWDRLQTXLULGRVHOHFLRQRXDRS©¥R
Ȋ$WUDY«VGH3URWRFRORVDFRUGDGRVHQWUHRVVHUYL©RVGHD©¥RSHQDOHRVVHUYL©RVGH
DSRLR¢VY¯WLPDVȋHQD6X«FLDRLQTXLULGRVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ3RU5HJXODPHQWRȋ

f. Que tipo de informações é fornecido pelo Procurador Público aos serviços
GHDSRLR¢VY¯WLPDV"
$ PDLRULD GDV UHVSRVWDV GH 3RUWXJDO IRUDP QR VHQWLGR GD RS©¥R Ȋ'DGRV GH
FRQWDFWRGDY¯WLPDȋ  HQTXDQWRLQTXLULGRVVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊ1RPHGD
Y¯WLPDȋHRSWDUDPSRUȊ7LSRGHFULPHFRPHWLGRFRQWUDDY¯WLPDȋHQTXDQWR
WDPE«PHVFROKHUDPȊ(QGHUH©RGDY¯WLPDȋHȊ)DFWRVE£VLFRVVREUHRFDVRȋ$SHQDV
SDUWLFLSDQWHVVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊ)DFWRVGHWDOKDGRVVREUHRFDVRȋ
1R3D¯V%DVFRRVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPȊ'DGRVGHFRQWDFWRGDY¯WLPDȋ  
Ȋ1RPHGDY¯WLPDȋȊ7LSRGHFULPHFRPHWLGRFRQWUDDY¯WLPDȋHȊ)DFWRVE£VLFRVVREUH
RFDVRȋ  HȊ)DFWRVGHWDOKDGRVVREUHRFDVRȋ  
1D&UR£FLDLQTXLULGRVVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊ)DFWRVE£VLFRVVREUHRFDVRȋ
HDVRS©·HVȊ1RPHGDY¯WLPDȋȊ'DGRVGHFRQWDFWRGDY¯WLPDȋHȊ7LSRGHFULPH
FRPHWLGRFRQWUDDY¯WLPDȋ$SHQDVVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ(QGHUH©RGDY¯WLPDȋ
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Na Irlanda, a maioria das observações expressa a ideia de que o Procurador
Q¥RIRUQHFHLQIRUPD©·HVDRVVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDVHDSHQDVLQTXLULGRV
VHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊ1RPHGDY¯WLPDȋ
2 LQTXLULGR GD $OHPDQKD UHIHULX TXH HVWD SHUJXQWD Q¥R « DSOLF£YHO QR VHX
SD¯V2LQTXLULGRGD+XQJULDVHOHFLRQRXDVRS©·HVȊ1RPHGDY¯WLPDȋȊ'DGRVGH
FRQWDFWRGDY¯WLPDȋȊ(QGHUH©RGDY¯WLPDȋȊ7LSRGHFULPHFRPHWLGRFRQWUDDY¯WLPDȋ
H Ȋ)DFWRV GHWDOKDGRV VREUH R FDVRȋ 'H 0DOWD R LQTXLULGR VHOHFLRQRX D RS©¥R
Ȋ2XWURȋDILUPDQGRTXHȊ$3RO¯FLDIRUQHFHLQIRUPD©·HVȋ2SDUWLFLSDQWHGD6X«FLD
WDPE«PHVFROKHXDRS©¥RȊ2XWURȋHVSHFLILFDQGRTXHȊ1DSU£WLFDDVLQIRUPD©·HV
V¥RGDGDVSHOD3RO¯FLDQ¥RSHOR3URFXUDGRU3¼EOLFRȋ

g. Cooperação entre os procuradores públicos e os serviços de apoio às
vítimas.
$PDLRULDGRVLQTXLULGRVGH3RUWXJDOGDΖUODQGDHGR3D¯V%DVFRHXPLQTXLULGR
GD +XQJULD R RXWUR Q¥R UHVSRQGHX D HVWD SHUJXQWD  UHSRQGHUDP TXH H[LVWH
cooperação entre os procuradores públicos e os serviços de apoio às vítimas. Na
Croácia, a maioria dos inquiridos, bem como os participantes de Malta e da Suécia
UHVSRQGHUDPQHJDWLYDPHQWH2LQTXLULGRGH0DOWDUHIHULXTXHȊD3RO¯FLDFRRSHUD
FRPRVVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDVȋ2LQTXLULGRGD$OHPDQKDQ¥RUHVSRQGHXD
esta pergunta.

h. Tipo de cooperação
A maioria dos inquiridos de Portugal respondeu que os procuradores públicos
VROLFLWDP DR SHVVRDO GH DSRLR ¢V Y¯WLPDV TXH DFRPSDQKH DV Y¯WLPDV   RV
procuradores públicos participam na implementação de projetos em cooperação
FRPRUJDQL]D©·HVGHDSRLR¢VY¯WLPDV  RVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRVVROLFLWDP
UHODWµULRVDVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDV  RVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRVSDUWLFLSDP
HPLQLFLDWLYDVGHIRUPD©¥RGHRUJDQL]D©·HVGHDSRLR¢VY¯WLPDV  RVSURFXUDGRUHV
S¼EOLFRVIUHTXHQWDPD©·HVGHIRUPD©¥RFRQMXQWDVFRPWUDEDOKDGRUHVGHDSRLR¢V
Y¯WLPDV  RVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRVSDUWLFLSDPHPLQLFLDWLYDVGHVHQVLELOL]D©¥R
GHVHQYROYLGDV SRU RUJDQL]D©·HV GH DSRLR ¢V Y¯WLPDV   H RV SURFXUDGRUHV
S¼EOLFRV SDUWLFLSDP HP JUXSRV GH WUDEDOKR FRQMXQWDPHQWH FRP RUJDQL]D©·HV
GH DSRLR ¢V Y¯WLPDV   8P LQTXLULGR UHIHULX TXH D ¼QLFD IRUPD©¥R FRQMXQWD
GHTXHWLQKDFRQKHFLPHQWRHVWDYDUHODFLRQDGDFRPDYDOLD©¥RGHULVFRHTXHHUD
UHFHQWHLQTXLULGRVDFUHVFHQWDUDPTXHH[LVWHPJDELQHWHVGHDSRLR¢VY¯WLPDV
nos Departamentos de Investigação e Ação Penal..
$PDLRULDGRVLQTXLULGRVGR3D¯V%DVFRUHVSRQGHXTXHRVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRV
VROLFLWDPDRVWUDEDOKDGRUHVGH$SRLR¢V9¯WLPDVTXHDFRPSDQKHPDVY¯WLPDV  
RVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRVVROLFLWDPUHODWµULRVDVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDV  RV
SURFXUDGRUHVS¼EOLFRVIUHTXHQWDPD©·HVGHIRUPD©¥RFRQMXQWDVFRPWUDEDOKDGRUHV
de apoio às vítimas e participam em iniciativas de formação de Organizações
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GH $SRLR ¢V 9¯WLPDV EHP FRPR HP JUXSRV GH WUDEDOKR FRQMXQWDPHQWH FRP
2UJDQL]D©·HVGHDSRLR¢VY¯WLPDV  HRVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRVSDUWLFLSDPQD
implementação de projetos em cooperação com organizações de apoio às vítimas
e participam em iniciativas de sensibilização desenvolvidas por Organizações de
$SRLR¢V9¯WLPDV  3DUDDO«PGLVVRLQTXLULGRUHVSRQGHXTXHSRUYH]HVRV
SURFXUDGRUHVS¼EOLFRVVROLFLWDPHQFDPLQKDPHQWRSDUDDSRLRHFXLGDGRV
Na Irlanda, a maioria dos inquiridos respondeu que: os procuradores públicos
solicitam relatórios a serviços de apoio às vítimas e participam em iniciativas
GHIRUPD©¥RGH2UJDQL]D©·HVGH$SRLR¢V9¯WLPDV  RVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRV
participam em iniciativas de sensibilização desenvolvidas por Organizações de Apoio
¢V9¯WLPDV  HRVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRVVROLFLWDPDWUDEDOKDGRUHVGHDSRLR¢V
Y¯WLPDVTXHDFRPSDQKHPDVY¯WLPDVDVVLPFRPRTXHSDUWLFLSHPQDLPSOHPHQWD©¥R
GHSURMHWRVHHPJUXSRVGHWUDEDOKRHPFRRSHUD©¥RFRPRUJDQL]D©·HVGHDSRLR
¢VY¯WLPDV  
A maioria das respostas da Croácia foi: os procuradores públicos participam
HPJUXSRVGHWUDEDOKRFRQMXQWDPHQWHFRPRUJDQL]D©·HVGHDSRLR¢VY¯WLPDV  
os procuradores públicos participam em iniciativas de formação de organizações
de apoio às vítimas, assim como participam na implementação de projetos em
FRRSHUD©¥RFRPRUJDQL]D©·HVGHDSRLR¢VY¯WLPDV  RVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRV
VROLFLWDPDWUDEDOKDGRUHVGHDSRLR¢VY¯WLPDVTXHDFRPSDQKHPDVY¯WLPDVRV
SURFXUDGRUHVS¼EOLFRVIUHTXHQWDPD©·HVGHIRUPD©¥RFRQMXQWDVFRPWUDEDOKDGRUHV
de apoio às vítimas e participam em iniciativas de sensibilização desenvolvidas
SRURUJDQL]D©·HVGHDSRLR¢VY¯WLPDV  
1D$OHPDQKDRLQTXLULGRVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ2XWURȋ1D+XQJULDRLQTXLULGR
VHOHFLRQRXDVRS©·HVȊRVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRVIUHTXHQWDPD©·HVGHIRUPD©¥R
FRQMXQWDVFRPWUDEDOKDGRUHVGHDSRLR¢VY¯WLPDVȋHȊRVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRV
SDUWLFLSDPHPLQLFLDWLYDVGHIRUPD©¥RGHRUJDQL]D©·HVGHDSRLR¢VY¯WLPDVȋ2V
inquiridos de Malta e da Suécia não responderam a esta pergunta.
Observações da Irlanda:
XPGRVLQTXLULGRVDILUPRXTXHȊ7XGRRDFLPDUHIHULGRSRGHRFRUUHUPDV«
completamente ad hocȋHXPRXWURUHIHULXTXHH[LVWHXPȊPHFDQLVPRQDFLRQDO
GHHQFDPLQKDPHQWRȋ
Observações da Alemanha:
Ȋ$DSOLFD©¥RGHTXDOTXHUXPGRVSRQWRVPHQFLRQDGRVGHSHQGHGHGHFLV¥RGR
procurador. Não é possível responder a isto relativamente a todos os gabinetes
de procuradores. Alguns podem ter uma cooperação mais estreita com os serviços
GHDSRLRRXWURVQ¥Rȋ
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i. Funcionamento dos serviços de apoio às vítimas.
A maioria dos inquiridos de Portugal respondeu que existem serviços de
DSRLR¢VY¯WLPDVDIXQFLRQDUQR*DELQHWHGR3URFXUDGRU3¼EOLFR  LQTXLULGRV
VHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊ1¥RDSOLF£YHOȋHDSHQDVLQTXLULGRVHOHFLRQRXDRS©¥R
Ȋ1RVWULEXQDLVȋ
1DΖUODQGDDPDLRULDGRVLQTXLULGRVVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ1RVWULEXQDLVȋ  
HQTXDQWRDVRS©·HVȊ1R*DELQHWHGR3URFXUDGRU3¼EOLFRȋHȊ1¥RDSOLF£YHOȋIRUDP
HVFROKLGDVSRULQTXLULGRV
1R3D¯V%DVFRDPDLRULD  GRVLQTXLULGRVVHOHFLRQRXDVRS©·HVȊ1¥RDSOLF£YHOȋ
HȊ1R*DELQHWHGR3URFXUDGRU3¼EOLFRȋ  HQTXDQWRSDUWLFLSDQWHVVHOHFLRQDUDP
DRS©¥RȊ1RVWULEXQDLVȋ
1D&UR£FLDWRGRVRVLQTXLULGRVVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊ1RVWULEXQDLVȋHLQTXLULGR
observou que existe apenas em alguns tribunais nacionais.
1D$OHPDQKDQD+XQJULDHHP0DOWDRVLQTXLULGRVVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊ1¥R
DSOLF£YHOȋ2LQTXLULGRGD6X«FLDVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ1RVWULEXQDLVȋ
Observações de Portugal:
Um inquirido respondeu que existe um projeto piloto em dois países e um outro
afirmou que estes serviços funcionam fora dos Departamentos de Investigação e
Ação Penal e fora dos Tribunais.

Conclusões intercalares:
Conclusão 1 - 'LVSDULGDGHUHODWLYDPHQWH¢EDVHIRUPDOGRHQFDPLQKDPHQWR
Conclusão 2 - )DOWDGHKRPRJHQHLGDGHQDIRUPDFRPRDVHQWLGDGHVUHVSRQV£YHLV
HQFDPLQKDPDVY¯WLPDVSDUDVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDV
Conclusão 3 - 1¥R«REULJDWµULRRHQFDPLQKDPHQWRSDUDVHUYL©RVGHDSRLR¢V
vítimas;
Conclusão 4 - Incerteza sobre a informação que deve ser prestada aos serviços
de apoio às vítimas;
Conclusão 5 - 2V VLVWHPDV GH HQFDPLQKDPHQWR HVWDEHOHFLGRV GHVWLQDPVH
principalmente a tipos de crime específicos, como reflexo da
inexistência tendencial de serviços de apoio às vítimas com
competências genéricas, i.e., para todos os tipos de crimes.
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V.

DIREITO A GARANTIAS NO CONTEXTO
DOS SERVIÇOS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA
a. Existe uma disposição legal para encaminhar casos para os Serviços de
Justiça Restaurativa.
Em Portugal, a maioria dos inquiridos respondeu afirmativamente a esta
SHUJXQWD  HQTXDQWRLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPQHJDWLYDPHQWH)RUDPREWLGRV
RVPHVPRVUHVXOWDGRVQR3D¯V%DVFRRQGHDPDLRULDUHVSRQGHXDILUPDWLYDPHQWH
 HQTXDQWRUHVSRQGHUDPQHJDWLYDPHQWH
1DΖUODQGDHQD&UR£FLDDPDLRULDGRVLQTXLULGRVUHVSRQGHXQHJDWLYDPHQWH  
HQTXDQWRLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPDILUPDWLYDPHQWH
1D$OHPDQKDHP0DOWDHQD6X«FLDRVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPQHJDWLYDPHQWH
Na Hungria, um dos inquiridos respondeu afirmativamente.

b. Fonte desta disposição
Na Irlanda, a fonte é a Lei, embora apenas refira que se estiver a ser aplicado
um esquema de justiça restaurativa, serão implantados determinados aspetos
de proteção.
(P3RUWXJDODIRQWH«LJXDOPHQWHD/HL /HLQ|5HJLPHGH0HGLD©¥R
3HQDO LQTXLULGRVHOHFLRQRXDRS©¥RFµGLJRGHSURFHVVRSHQDO
LQTXLULGRVGR3D¯V%DVFRVHOHFLRQDUDPDRS©¥ROHL Protocolo coordinación,
estatuto jurídico de la víctima del delito e legislación sobre mediación civil y mercantil)
HLQTXLULGRVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ$PERVR&µGLJR3HQDOHR&µGLJRGH3URFHVVR
Penal’.
1D&UR£FLDDPDLRULDGRVLQTXLULGRVVHOHFLRQRXDRS©¥RȊFµGLJRGHSURFHVVR
SHQDOȋLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPDȊ/HLGRV7ULEXQDLVGH-XVWL©D-XYHQLOȋ
A maioria dos inquiridos de Portugal, da Croácia e da Irlanda respondeu que
Q¥RH[LVWHRXWUDIRQWHIRUPDOTXHHVWDEHOH©DXPDGLVSRVL©¥RGHHQFDPLQKDPHQWR
GHFDVRVSDUDRV6HUYL©RVGH-XVWL©D5HVWDXUDWLYDSDUDDO«PGDHVFROKLGD
(P3RUWXJDODSHQDVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPDILUPDWLYDPHQWHDHVWDSHUJXQWDH
LGHQWLILFDUDPXPSURWRFROR  HXPDQRUPD  1DLUODQGDLQTXLULGRVUHVSRQGHUDP
afirmativamente a esta pergunta mas não especificaram a fonte.
LQTXLULGRVGD&UR£FLDUHVSRQGHUDPDILUPDWLYDPHQWHDHVWDSHUJXQWDHQHQKXP
deles identificou qualquer norma.
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1R 3D¯V %DVFR D PDLRULD GRV LQTXLULGRV UHVSRQGHX DILUPDWLYDPHQWH D HVWD
pergunta e identificou um protocolo.
1D+XQJULDRLQTXLULGRVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ$PERVR&µGLJR3HQDOHR&µGLJR
GH3URFHVVR3HQDOȋ2VSDUWLFLSDQWHVGHRXWURVSD¯VHVQ¥RUHVSRQGHUDPDHVWD
pergunta.
Observações da Irlanda:
8PLQTXLULGRUHVSRQGHXȊ1¥RVHL7LQKDGHLQGLFDUVLPRXQ¥RDFLPD&RPRQ¥R
VRXSURILVVLRQDOGD£UHDMXU¯GLFDHPH[HUF¯FLRQ¥RHVWRXVHJXURGHWRGRVRV
aspetos das disposições legais a este respeito. Existe uma quantidade de iniciativas
GHSU£WLFDUHVWDXUDWLYDPDVQ¥RWHQKRDFHUWH]DGRVHXJUDXGHIRUPDOLGDGHRXVH
V¥RSLORWRVȋRXWURSDUWLFLSDQWHUHVSRQGHXȊ$-XVWL©D5HVWDXUDWLYDSRGHDSOLFDUVH
em casos que envolvam autores do crime jovens, como parte de uma conferência
IDPLOLDU $V FRQIHU¬QFLDV IDPLOLDUHV W¬P SRU EDVH D /HL GDV &ULDQ©DV GH 
&RQWXGRDDSOLFD©¥RGDMXVWL©DUHVWDXUDWLYDSURSULDPHQWHGLWDQ¥R«UHIHULGDQD/HLȋ
Observações da Croácia:
8PLQTXLULGRUHVSRQGHXRVHJXLQWHȊ1RTXHVHUHIHUH¢MXVWL©DUHVWDXUDWLYDH
Y¯WLPDV PHGLD©¥RHUHVROX©¥R VHLTXHH[LVWHHVVDSRVVLELOLGDGHTXHSRGHVHU
feito um acordo de resolução com o autor do crime, com a qual a vítima deve
FRQFRUGDU&RQWXGRQ¥RWHQKRH[SHUL¬QFLDSU£WLFDQHVWDSDUWHGRSURFHVVRSHQDOȋ

c. Existem outras fontes formais que prevejam o encaminhamento de casos
para os Serviços de Justiça Restaurativa.
(P3RUWXJDO  QDΖUODQGD  HQD&UR£FLD  EHPFRPRHQWUHRVLQTXLULGRV
GD$OHPDQKDGD+XQJULDHGH0DOWDDPDLRULDGDVUHVSRVWDVIRLQHJDWLYDKDYHQGR
DSHQDVUHVSRVWDVSRVLWLYDVGH3RUWXJDOHGDΖUODQGDHGD&UR£FLD
Os inquiridos que responderam afirmativamente em Portugal acrescentaram
TXHDIRQWHIRUPDOUHVLGHQXPSURWRFROR  HQXPDQRUPD  
Um dos inquiridos da Croácia que respondeu afirmativamente disse que a fonte
IRUPDOUHVLGHQXPDQRUPD  
Relativamente à fonte formal, os inquiridos da Irlanda que responderam
DILUPDWLYDPHQWHHVFROKHUDPDRS©¥RȊ2XWUDȋ  6HPSUHMX¯]RDSHQDVHVSHFLILFRX
ȊOHJLVOD©¥Rȋ SRUTXHRVRXWURVQ¥RVDELDPDUHVSRVWD
1R3D¯V%DVFRDPDLRULDGRVLQTXLULGRVUHVSRQGHXSRVLWLYDPHQWH  HQTXDQWR
DSHQDVUHVSRQGHXQHJDWLYDPHQWH2VLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPTXHDIRQWHIRUPDO
é um protocolo.
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O inquirido da Suécia também respondeu e identificou a fonte formal como
VHQGRXPD/HL Brottsskadelagen TXHSHUPLWH¢VY¯WLPDVFRQWDFWDUVHUYL©RVGH
justiça restaurativa.
Observações da Irlanda:
Ȋ6HF©¥RGD/HLGD-XVWL©D3HQDO 9¯WLPDVGH&ULPH GH Criminal Justice
(Victims of Crime) Act 2017ȊȊ$/HLGDV&ULDQ©DVGHFRQVDJUDGHIDFWRXPSURFHVVR
SDUDDUJXLGRVTXHV¥RFULDQ©DVPDVPDLVXPDYH]Q¥R«PXLWRGHVHQYROYLGRȋ
Observações do País Basco:
Ȋ2(VWDWXWRGD9¯WLPDH[SUHVVDPHQWHHDDYDOLD©¥RGDVQHFHVVLGDGHVTXHSRGH
ser feita pelo SAV, de que constarão todas as práticas que são mais favoráveis
SDUDDUHFXSHUD©¥RGDY¯WLPDFRPSRVVLELOLGDGHGHSURSRURHQFDPLQKDPHQWR
mesmo que seja de forma voluntária para as partes envolvidas no conflito ou nas
UHGHVTXHSRVVDPSDUWLFLSDUȋ

d. Possibilidade de encaminhamento de casos para a Justiça Restaurativa
previstos por qualquer outra forma.
LQTXLULGRVGH3RUWXJDOVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊSoft lawȋHQTXDQWRLQTXLULGRV
VHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊ2XWUDȋPDVDP«GLD  GRVLQTXLULGRVQ¥RFRQKHFLDRXWUD
forma e 5 responderam que esta possibilidade não existe.
1DΖUODQGDDSHQDVLQTXLULGRVHOHFLRQRXDRS©¥RȊSoft lawȋHQTXDQWRLQTXLULGRV
VHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊ2XWUDȋ
1R3D¯V%DVFRDSHQDVLQTXLULGRUHVSRQGHXDHVWDSHUJXQWDHVHOHFLRQRXD
RS©¥RȊSoft lawȋHVSHFLILFDQGRTXHHVWDsoft law«GHȊQDWXUH]DLQWHULQVWLWXFLRQDO
como medida prévia para um desenvolvimento normativo que valorize a utilidade
de meios alternativos de resolução de conflitos, para além do modelo acusatório
WUDGLFLRQDOGHMXVWL©Dȋ
LQTXLULGRVUHVSRQGHUDPDHVWDSHUJXQWDVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊSoft lawȋH
RVRXWURVVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊ2XWUDȋ1RHVSD©RUHVHUYDGRDREVHUYD©·HVXP
dos participantes declarou que não sabia a resposta, tendo um outro escrito que
ȊQD5HS¼EOLFDGD&UR£FLDRVLVWHPDGHMXVWL©DUHVWDXUDWLYD«TXDVHLQH[LVWHQWHȋ
1D$OHPDQKDRLQTXLULGRUHVSRQGHXTXHHVWDSHUJXQWDQ¥RHUDDSOLF£YHO1D
+XQJULDHHP0DOWDRVLQTXLULGRVVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊ6RIWODZȋ2VLQTXLULGRV
da Suécia não responderam a esta pergunta.
Observações da Irlanda:
Ȋ26HUYL©R6RFLDO Probation Service SRGHSURPRYHUDPHGLD©¥RY¯WLPDDXWRUGR
FULPHPDVQ¥RH[LVWHTXDOTXHUUHTXLVLWRQDOHLȋȊ8PMXL]SRGHDXVFXOWDURSRQWR
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GHYLVWDGDY¯WLPDDQWHVGDGHFODUD©¥RGDSHQDȋ$SHGLGRGDY¯WLPD3RUYH]HV
WDO«SURPRYLGRSHOR6HUYL©R6RFLDO Probation Service HȊHPFDVRVTXHHQYROYDP
MRYHQVSRGHU¥RVHUXWLOL]DGRVSURFHVVRVGHMXVWL©DUHVWDXUDWLYDSHOD3RO¯FLDȋ

e. Os procuradores públicos têm a obrigação de encaminhar casos para os
Serviços de Justiça Restaurativa.
(P3RUWXJDOQR3D¯V%DVFRQDΖUODQGDHQD&UR£FLDDPDLRULDGRVLQTXLULGRV
respondeu negativamente a esta pergunta.
Contudo, 6 dos inquiridos de Portugal responderam afirmativamente, e um
LQTXLULGRMXVWLILFRXRFRPDDILUPD©¥RGHTXHDGHFLV¥RGHHQFDPLQKDPHQWRUHTXHU
um juízo de oportunidade. Neste país, a maioria dos inquiridos respondeu que
esta obrigação não abrange todos os tipos de crimes mas apenas os previstos no
$UWLJR|GDLei de Mediação Penal. Para além disso, os procuradores públicos só
HVW¥RREULJDGRVDHQFDPLQKDUSDUDRV6HUYL©RVGH-XVWL©D5HVWDXUDWLYDFDVRVGH
Y¯WLPDVDGXOWDV  HMRYHQV  'HDFRUGRFRPRVLVWHPDMXU¯GLFRSRUWXJX¬VGRLV
inquiridos responderam que a Justiça Restaurativa só pode ser aplicada a crimes
semipúblicos e particulares, exceto os que são puníveis com pena superior a 5
anos, crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, ou crimes de peculato,
corrupção ou tráfico de influências.
1D &UR£FLD DSHQDV  LQTXLULGRV UHVSRQGHUDP DILUPDWLYDPHQWH WHQGR XP
inquirido respondido que o Departamento de Vítimas do Tribunal também tem
esta obrigação. Não obstante, através da análise dos resultados da Croácia, foi
SRVV¯YHOFRQFOXLUTXHQHVWHVLVWHPDMXU¯GLFRRHQFDPLQKDPHQWR«DSHQDVXPD
possibilidade, não uma obrigação. Neste país, a maioria dos inquiridos respondeu
TXHWDOQ¥RDEUDQJHWRGRVRVWLSRVGHY¯WLPDVPDVDSHQDVMRYHQV  Y¯WLPDVGH
DXWRUHVGRFULPHMRYHQVLQTXLULGRUHVSRQGHXTXHRVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRV
HVW¥RDSHQDVREULJDGRVDHQFDPLQKDUSDUDRV6HUYL©RVGH-XVWL©D5HVWDXUDWLYD
FDVRVUHODFLRQDGRVFRPFULPHVFRQWUDFULDQ©DV  HFULPHVGHYLRO¬QFLDVH[XDO  
1R3D¯V%DVFRDSHQDVLQTXLULGRUHVSRQGHXDILUPDWLYDPHQWH1HVWHSD¯VD
maioria dos inquiridos respondeu que esta obrigação não abrange todos os tipos
de vítimas, mas apenas vítimas de crimes jovens.
1D $OHPDQKD H QD +XQJULD RV LQTXLULGRV UHVSRQGHUDP DILUPDWLYDPHQWH R
RXWURLQTXLULGRGD+XQJULDQ¥RUHVSRQGHXDHVWDSHUJXQWD 1D$OHPDQKDHVWD
obrigação abrange todos os tipos de vítimas, dado que os procuradores públicos
HVW¥RREULJDGRVDID]HURHQFDPLQKDPHQWRSDUDRV6HUYL©RVGH-XVWL©D5HVWDXUDWLYD
independentemente do tipo de vítima. O único inquirido da Hungria respondeu
que esta obrigação não abrange todo os tipos de vítimas. Os inquiridos de Malta
e da Suécia responderam negativamente e afirmaram que esta obrigação não
abrange todos os tipos de vítimas.



RELATÓRIO PROVÍTIMAS - O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS

Observações do País Basco:
Ȋ2VSURFXUDGRUHVS¼EOLFRVW¬PGHLQIRUPDUTXDQGRTXDOTXHUXPDGDVSDUWHV
solicita participar nestes serviços e, em caso de jurisdição de menores, em que impera
RSULQF¯SLRGDRSRUWXQLGDGHSRGHPSURFHGHUDRHQFDPLQKDPHQWRGLUHWDPHQWH
PHVPRDQWHVGHSURFHGHUHPDRHQFDPLQKDPHQWRSDUDDHQWLGDGHMXGLFLDOȋ
Observações da Alemanha:
 Ȋ(P FDGD IDVH GR SURFHVVR RV SURFXUDGRUHV S¼EOLFRV H R WULEXQDO GHYHP
H[DPLQDUVH«SRVV¯YHOFKHJDUDDFRUGRDWUDY«VGHPHGLD©¥RHQWUHRDFXVDGRH
DSDUWHOHVDGDȋ
Observações da Hungria:
Ȋ'HDFRUGRFRPDQRUPDSULQFLSDOR6HUYL©RGH-XVWL©D5HVWDXUDWLYDVµSRGHVHU
aplicado a determinados tipos de crimes definidos na Lei, nomeadamente, delitos
cometidos contra a vida, a integridade física ou a saúde, a liberdade pessoal, a
GLJQLGDGHKXPDQDHGLUHLWRVIXQGDPHQWDLVTXDOTXHULQIUD©¥RGHWU£IHJRFULPHV
contra o património ou infrações a direitos de propriedade intelectual, ou qualquer
FULPHSXQ¯YHOFRPSHQDGHSULV¥RQ¥RVXSHULRUDWU¬VDQRVȋ

f. Idade mínima das vítimas para que os casos sejam encaminhados para os
Serviços de Justiça Restaurativa.
(P3RUWXJDOLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPTXH«DQRVUHVSRQGHUDP
UHVSRQGHUDPUHVSRQGHXHUHVSRQGHUDPTXHHVWDSHUJXQWDQ¥RHUD
aplicável.
Na Irlanda, a maioria dos inquiridos respondeu que não era aplicável.
LQTXLULGRVGR3D¯V%DVFRUHVSRQGHUDPTXH«DQRVHSDUWLFLSDQWHUHVSRQGHX

1D&UR£FLDDSHQDVLQTXLULGRUHVSRQGHXLQGLFDQGRHQTXDQWRRVRXWURV
não sabiam ou responderam que não era aplicável.
2LQTXLULGRGD$OHPDQKDHVFUHYHXȊ6HPOLPLWHȋ'RPHVPRPRGRQD6X«FLD
onde não existe idade mínima. O inquirido da Hungria que respondeu disse que
DLGDGHP¯QLPD«(P0DOWDRLQTXLULGRHVFUHYHXLQGLFDQGRD

g. Os Serviços de Justiça Restaurativa estão/não estão disponíveis para todos
os tipos de crime.
(P3RUWXJDOQR3D¯V%DVFRQDLUODQGDHQD&UR£FLDEHPFRPRQRTXHVHUHIHUH
aos inquiridos da Hungria e da Suécia, a maioria das respostas foi negativa.
Em Portugal, um inquirido respondeu que a justiça restaurativa apenas está
GLVSRQ¯YHOSDUDRVFULPHVSUHYLVWRVQR$UWLJRlGD/HLGH0HGLD©¥R3HQDO
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Na Irlanda, um inquirido respondeu que podem estar mas que existe uma
VHQVLELOLGDGHHVSHFLDO RXGHYHULDH[LVWLU QRTXHGL]UHVSHLWRDFULPHVVH[XDLV
Na Croácia, um inquirido respondeu que só estão disponíveis para infrações
penais puníveis com pena de prisão até 5 anos.
1D$OHPDQKDHHP0DOWDRVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPDILUPDWLYDPHQWH
Observações da Alemanha:
Ȋ1DSU£WLFDV¥RXWLOL]DGRVSULQFLSDOPHQWHQRTXHGL]UHVSHLWRDOHV¥RFRUSRUDO
LQM¼ULDURXERȋ

h. Aplicação da justiça restaurativa.
7 inquiridos da Irlanda responderam que a justiça restaurativa é aplicável a
MRYHQV XP LQTXLULGR Ȋ   DQRVȋ RXWUR LQTXLULGR Ȋ$ MXVWL©D UHVWDXUDWLYD «
SURSRVWDDDOJXQVDGROHVFHQWHVSHOD3RO¯FLDQ¥RSHORSURFXUDGRUȋ HLQTXLULGRV
responderam que a justiça restaurativa é aplicável a adultos.
(P3RUWXJDOLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPTXHDMXVWL©DUHVWDXUDWLYD«DSOLF£YHOD
DGXOWRVHLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPTXHDMXVWL©DUHVWDXUDWLYD«DSOLF£YHODMRYHQV
XPLQTXLULGRLQGLFRXDQRVGHLGDGH 
1R3D¯V%DVFRLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPTXHDMXVWL©DUHVWDXUDWLYD«DSOLF£YHOD
DGXOWRVHLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPTXHDMXVWL©DUHVWDXUDWLYD«DSOLF£YHODMRYHQV
6 inquiridos da Croácia responderam que a justiça restaurativa é aplicável a
MRYHQV XPDILUPRXȊ'RVDRVDQRVPDVWDPE«PDW«DRVDQRVTXDQGR
VH DSOLFD D OHL MXYHQLOȋ H XP RXWUR UHIHULX Ȋ3URYDYHOPHQWH DW« DRV  DQRV
H[FHFLRQDOPHQWHDQRVȋ HLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPTXHDMXVWL©DUHVWDXUDWLYD
é aplicável a adultos.
8PLQTXLULGRGD&UR£FLDDFUHVFHQWRXTXHȊ1D5HS¼EOLFDGD&UR£FLDRVLVWHPD
GHMXVWL©DUHVWDXUDWLYD«TXDVHLQH[LVWHQWHȋHXPRXWURUHVSRQGHXTXHȊQ¥RW¬P
FRQKHFLPHQWR GH XP WDO VLVWHPD QD 5HS¼EOLFD GD &UR£FLD D Q¥R VHU TXH QRV
estejamos a referir a compensação financeira às vítimas nos termos de uma lei
HVSHF¯ILFDȋ8PLQTXLULGRUHVSRQGHXTXHHVW£GLVSRQ¯YHOSDUDWRGDVDVY¯WLPDV
1D$OHPDQKDQD+XQJULDHP0DOWDHQD6X«FLDRVLQTXLULGRVVHOHFLRQDUDP
DPEDVDVRS©·HVȊ$GXOWRVȋHȊ-RYHQVȋ
Observações da Irlanda:
A justiça restaurativa na Irlanda é irregular e não está estruturada em legislação.
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i. 4XDQGRSRGHPRVVHUYL©RVGHMXVWL©DUHVWDXUDWLYDLQWHUYLU"
(P3RUWXJDODPDLRULD  GRVLQTXLULGRVVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊ$SHQDVGXUDQWH
DIDVHGDLQYHVWLJD©¥RFRQGX]LGDSHOR3URFXUDGRUȋSDUWLFLSDQWHVVHOHFLRQDUDP
D RS©¥R Ȋ(P TXDOTXHU IDVH GR SURFHVVR SHQDOȋ  VHOHFLRQDUDP D RS©¥R Ȋ(P
TXDOTXHUIDVHGRSURFHVVRSHQDOHWDPE«PGHSRLVGDGHFODUD©¥RGDSHQDȋHRXWURV
UHVSRQGHUDPȊ'XUDQWHDIDVHGHLQYHVWLJD©¥Rȋ LQTX«ULWR 
1DΖUODQGDDSHQDVLQTXLULGRVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ(PTXDOTXHUIDVHGRSURFHVVR
SHQDOHWDPE«PGHSRLVGDGHFODUD©¥RGDSHQDȋ2XWURVHVFUHYHUDPȊ$SHQDVTXDQGR
LQGLFDGRSHORMXL]ȋȊ'HFODUD©¥RGD3HQDȋȊ(PFDVRGHDGPLVV¥RGHFXOSDSHOR
DXWRUGRFULPHȋȊ'HSRLVGHVHQWHQ©DFRQGHQDWµULDFRQILVV¥RGHFXOSDȋȊ$SHQDV
GHSRLVGDFRQGHQD©¥RDQWHVGDGHFODUD©¥RGDSHQDȋ$OJXQVDFUHVFHQWDUDPTXH
Ȋ$MXVWL©DUHVWDXUDWLYDHVW£PXLWRVXEGHVHQYROYLGDQDΖUODQGDȋHTXHȊQ¥RH[LVWH
intervenção da justiça restaurativa exceto em casos que envolvam jovens e sendo
SURPRYLGDSHOD3RO¯FLDȋ
'R 3D¯V %DVFR DV RS©·HV Ȋ(P TXDOTXHU IDVH GR SURFHVVR SHQDOȋ H Ȋ$SHQDV
GXUDQWHDIDVHGHLQYHVWLJD©¥RFRQGX]LGDSHOR3URFXUDGRUȋIRUDPVHOHFLRQDGDVSRU
LQTXLULGRVHDVRS©·HVȊ(PTXDOTXHUIDVHGRSURFHVVRSHQDOHWDPE«PGHSRLV
GDGHFODUD©¥RGDSHQDȋHȊ$SHQDVGXUDQWHDIDVHGDLQYHVWLJD©¥RFRQGX]LGDSHOR
-XL]ȋSRULQTXLULGRFDGD
1D&UR£FLDRVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPȊ(PTXDOTXHUIDVHGRSURFHVVRSHQDOȋ
 Ȋ$SHQDVGXUDQWHDIDVHGDLQYHVWLJD©¥RFRQGX]LGDSHOR3URFXUDGRUȋ  HȊ(P
TXDOTXHUIDVHGRSURFHVVRSHQDOHWDPE«PGHSRLVGDGHFODUD©¥RGDSHQDȋ  
1D$OHPDQKDRLQTXLULGRVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ(PTXDOTXHUIDVHGRSURFHVVR
SHQDOȋ8PLQTXLULGRGD+XQJULDVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ2XWURȋHHVFUHYHXȊ'XUDQWH
DIDVHGDLQYHVWLJD©¥RDQWHVGHDDFXVD©¥RVHUGHGX]LGDSHOR3URFXUDGRUȋ(P
0DOWDRLQTXLULGRVHOHFLRQRXDVRS©·HVȊ(PTXDOTXHUIDVHGRSURFHVVRSHQDOȋH
Ȋ(PTXDOTXHUIDVHGRSURFHVVRSHQDOHWDPE«PDSµVDGHFODUD©¥RGDSHQDȋ1D
6X«FLDRLQTXLULGRVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ2XWURȋHDFUHVFHQWRXȊ(PQHQKXPDDOWXUD
GXUDQWHRSURFHVVRSHQDOȋ

j. Quem refere/remete/requer os casos para os Serviços de Justiça
5HVWDXUDWLYD"
(P3RUWXJDODPDLRULDGRVSDUWLFLSDQWHVVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ2SURFXUDGRUȋ
 VHQGRTXHDVRS©·HVȊ2VVHUYL©RVGHDSRLR¢Y¯WLPDȋȊ$Y¯WLPDȋHȊ$Y¯WLPDHR
DXWRUGRFULPHSRUUHTXHULPHQWRFRQMXQWRȋIRUDPVHOHFLRQDGDVSRULQTXLULGRV
$RS©¥RȊ2MXL]ȋIRLHVFROKLGDSRULQTXLULGRVHDVRS©·HVȊ$3RO¯FLDȋHȊ2DXWRU
GRFULPHȋDSHQDVSRULQTXLULGR
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1D LUODQGD D PDLRULD GRV LQTXLULGRV VHOHFLRQDUDP D RS©¥R Ȋ2 MXL]ȋ   H DV
RS©·HVȊ$3RO¯FLDȋHȊ$Y¯WLPDHRDXWRUGRFULPHSRUUHTXHULPHQWRFRQMXQWRȋIRUDP
VHOHFLRQDGDVSRULQTXLULGRFDGDXPD8PSDUWLFLSDQWHUHVSRQGHXTXHȊ3RGHVHU
um juiz aquando da declaração da pena ou o serviço social após declaração da
SHQDȋ8PRXWURLQTXLULGRDFUHVFHQWRXTXHȊ2VHVTXHPDVGHMXVWL©DUHVWDXUDWLYD
HVW¥RSUHYLVWRVQDVHF©¥RGDCriminal Justice (victims of crime) Act 2017, mas não
HVW¥RUHDOPHQWHRSHUDFLRQDLV3RU¼OWLPRXPUHVSRQGHXTXHȊ$SHQDVHPFDVRV
TXHHQYROYHPMRYHQVTXDQGR«SURPRYLGDXPDFRQIHU¬QFLDIDPLOLDUȋ
1R3D¯V%DVFRLQTXLULGRVVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊ2MXL]ȋHQTXDQWRDSHQDV
XPUHVSRQGHXȊ2SURFXUDGRUS¼EOLFRȋ8PLQTXLULGRUHVSRQGHXTXHRVVHUYL©RV
GHDSRLR¢Y¯WLPDWDPE«PSRGHPID]HUHVWHHQFDPLQKDPHQWR2XWURLQTXLULGR
UHVSRQGHXTXHȊ6HDPEDVDVSDUWHVRVROLFLWDUHPWHU£GHVHUYHULILFDGRSHORµUJ¥R
UHVSRQV£YHO SHOD UHVSHWLYD DQ£OLVH R 7ULEXQDO GH MXULVGL©¥R GH DGXOWRV  DSµV
solicitação do órgão judicial ou a pedido de ambas as partes - e o Procurador
*HUDOHPMXULVGL©¥RGHPHQRUHV ȋ
$SHQDVSDUWLFLSDQWHVGD&UR£FLDVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊ3URFXUDGRUȋHQTXDQWR
XPLQTXLULGRUHVSRQGHXTXHȊ3RGHPWHUXPVLVWHPDGHDSRLRHD3RO¯FLDHR
SURFXUDGRU JHUDO H R WULEXQDO H D Y¯WLPD 1¥R H[LVWH UHTXLVLWR FRPXPȋ 2XWUR
LQTXLULGRUHVSRQGHXTXHȊ1¥RH[LVWHPVHUYL©RVGHMXVWL©DUHVWDXUDWLYDȋ
1D$OHPDQKDRLQTXLULGRHVFUHYHXȊ3URFXUDGRURXMXL]ȋ1D+XQJULDRLQTXLULGR
TXHUHVSRQGHXHVFUHYHXTXHȊ2VFDVRVV¥RUHPHWLGRVSDUDRV6HUYL©RVGH-XVWL©D
Restaurativa pelo Procurador, mediante petição da vítima ou do autor do crime, e
FRPRFRQVHQWLPHQWRGRRXWUR(P0DOWDRLQTXLULGRVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ2MXL]ȋ
HQTXDQWRQD6X«FLDRLQTXLULGRVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ$Y¯WLPDȋ

k. Existem medidas de proteção disponíveis para a intervenção dos Serviços
de Justiça Retaurativa.
A maioria dos inquiridos de Portugal respondeu negativamente a esta pergunta
  HQTXDQWR DSHQDV  UHVSRQGHUDP DILUPDWLYDPHQWH 2V TXH UHVSRQGHUDP
DILUPDWLYDPHQWHHVSHFLILFDUDPȊ2V6HUYL©RVGH-XVWL©D5HVWDXUDWLYDV¥RXWLOL]DGRV
apenas se for no interesse da vítima, salvaguardadas quaisquer considerações de
segurança, e têm por base o consentimento livre e informado da vítima, o qual pode
VHUUHWLUDGRHPTXDOTXHUDOWXUDȋ  Ȋ$QWHVGHFRQFRUGDUHPSDUWLFLSDUQRSURFHVVR
de Justiça Restaurativa, é fornecida à vítima informação completa e imparcial
sobre o respetivo processo e o seu potencial resultado, bem como informação
VREUHRVSURFHGLPHQWRVSDUDVXSHUYLV¥RGDLPSOHPHQWD©¥RGHTXDOTXHUDFRUGRȋ
 Ȋ2V6HUYL©RVGH-XVWL©D5HVWDXUDWLYDLQWHUY¬PDSHQDVVHRDXWRUGRFULPHWLYHU
FRQILUPDGRRVIDFWRVE£VLFRVGRFDVRȋ  HȊ$VGLVFXVV·HVHPSURFHVVRVGD-XVWL©D
Restaurativa que não são conduzidos em público são confidenciais, não sendo
posteriormente divulgadas exceto mediante acordo das partes, ou nos termos
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UHTXHULGRVSHODOHJLVOD©¥RQDFLRQDOGHYLGRDLQWHUHVVHS¼EOLFRVXSHULRUȋ  
Na Irlanda, não foi possível obter um resultado maioritário dado que 5 inquiridos
responderam negativamente, enquanto outros 5 reponderam positivamente.
$ PDLRULD GRV LQTXLULGRV UHVSRQGHUDP Ȋ2V 6HUYL©RV GH -XVWL©D 5HVWDXUDWLYD
são utilizados apenas se for no interesse da vítima, salvaguardadas quaisquer
considerações de segurança, e têm por base o consentimento livre e informado
GDY¯WLPDRTXDOSRGHVHUUHWLUDGRHPTXDOTXHUDOWXUDȋ  Ȋ$QWHVGHFRQFRUGDU
em participar no processo de Justiça Restaurativa, é fornecida à vítima informação
completa e imparcial sobre o respetivo processo e o seu potencial resultado, bem
como informação sobre os procedimentos para supervisão da implementação
GH TXDOTXHU DFRUGRȋ   Ȋ4XDOTXHU DFRUGR « HVWDEHOHFLGR YROXQWDULDPHQWH H
SRGHVHUWLGRHPFRQVLGHUD©¥RHPWRGRVRVSURFHVVRVSHQDLVVXEVHTXHQWHVȋ  
Ȋ2V6HUYL©RVGH-XVWL©D5HVWDXUDWLYDLQWHUY¬PDSHQDVVHRDXWRUGRFULPHWLYHU
FRQILUPDGR RV IDFWRV E£VLFRV GR FDVRȋ   H Ȋ$V GLVFXVV·HV HP SURFHVVRV GD
Justiça Restaurativa que não são conduzidos em público, são confidenciais, não
sendo posteriormente divulgadas exceto mediante acordo das partes, ou nos
WHUPRVUHTXHULGRVSHODOHJLVOD©¥RQDFLRQDOGHYLGRDLQWHUHVVHS¼EOLFRVXSHULRUȋ
 8PLQTXLULGRHVSHFLILFRXTXHȊ2VSURJUDPDVGDΖUODQGDV¥Rad hoc e não têm
HQTXDGUDPHQWRSUµSULRȋWHQGRRXWURVLQGLFDGRȊ'HWDOKHVFRQVWDQWHVGD6HF©¥R
GDCriminal Justice (Victims of Crime) Act 2017ȋ
1R 3D¯V %DVFR D PDLRULD GRV LQTXLULGRV UHVSRQGHX DILUPDWLYDPHQWH D HVWD
SHUJXQWDHVSHFLILFDQGRTXHȊ$QWHVGHFRQFRUGDUHPSDUWLFLSDUQRSURFHVVRGH
Justiça Restaurativa, é fornecida à vítima informação completa e imparcial sobre
o respetivo processo e o seu potencial resultado, bem como informação sobre
RVSURFHGLPHQWRVSDUDVXSHUYLV¥RGDLPSOHPHQWD©¥RGHTXDOTXHUDFRUGRȋ  
enquanto as outras opções foram selecionadas por um inquirido.
$ PDLRULD   GRV LQTXLULGRV GD &UR£FLD UHVSRQGHUDP QHJDWLYDPHQWH D HVWD
SHUJXQWDHQTXDQWRLQTXLULGRUHVSRQGHXDILUPDWLYDPHQWHHVSHFLILFDQGRTXH
Ȋ$QWHVGHFRQFRUGDUHPSDUWLFLSDUQRSURFHVVRGH-XVWL©D5HVWDXUDWLYD«IRUQHFLGD
à vítima informação completa e imparcial sobre o respetivo processo e o seu
potencial resultado, bem como informação sobre os procedimentos para supervisão
GDLPSOHPHQWD©¥RGHTXDOTXHUDFRUGRȋ8PLQTXLULGRUHVSRQGHXTXHȊQ¥RVDELD
a que medidas tal se referia mas que existe ajuda psicológica e outra ajuda
profissional, tal como médica, etc., precauções, e.g., proibições de contacto com
a vítima, que são determinadas pelo tribunal ou pelo ministério público e não por
MXVWL©DUHVWDXUDWLYDȋ
2LQTXLULGRGD$OHPDQKDUHVSRQGHXQHJDWLYDPHQWHWDOFRPRRVLQTXLULGRV
GH0DOWDHGD6X«FLD2LQTXLULGRK¼QJDURTXHUHVSRQGHXI¬ORSRVLWLYDPHQWH
selecionando todas as opções disponíveis.
Observações da Irlanda:
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8PLQTXLULGRUHVSRQGHXTXHȊ)RUDPLQFOX¯GDVPHGLGDVGHSURWH©¥RQDCriminal
Justice (Victims of Crime) Act 2017 mas, como referido acima, a justiça restaurativa
«XWLOL]DGDHPTXDVHQHQKXQVFDVRVȋ

l. No contexto da intervenção dos Serviços de Justiça Restaurativa, existem
PHGLGDVGHSURWH©¥RSHUVRQDOL]DGDVSDUDGHWHUPLQDGDVY¯WLPDV
A maioria dos inquiridos de Portugal responderam negativamente a esta pergunta
 HQTXDQWRDSHQDVUHVSRQGHUDPDILUPDWLYDPHQWHHVSHFLILFDQGRTXHHVWDV
PHGLGDVV¥RSHUVRQDOL]DGDVSDUDY¯WLPDVGHYLRO¬QFLDGRP«VWLFD  SDUDJUXSRV
GHY¯WLPDVYXOQHU£YHLVHJPHQRUHVPXOKHUHVHSHVVRDVFRPGHILFL¬QFLDV  
SDUDY¯WLPDVGHFULPHVFRPEDVHQRJ«QHUR  HSDUDY¯WLPDVGHFULPHVVH[XDLV  
Os participantes deste país especificaram que, relativamente a grupos de vítimas
YXOQHU£YHLVȊ2VPHGLDGRUHVSURPRWRUHVGHYHPSRVVXLUIRUPD©¥RHVSHF¯ILFDSDUD
GLULJLUHPSU£WLFDVUHVWDXUDWLYDVQRFRQWH[WRGHVWHFULPHȋ  HȊ$YDOLD©¥RSVLFROµJLFD
SDUDYHULILFDUVHDY¯WLPDHVW£SUHSDUDGDSDUDVHUFRQIURQWDGDFRPRDXWRUGRFULPHȋ
 5HODWLYDPHQWHDY¯WLPDVGHYLRO¬QFLDGRP«VWLFDȊ2VPHGLDGRUHVSURPRWRUHV
devem possuir formação específica para dirigirem práticas restaurativas no contexto
GHVWHFULPHȋ  HȊ$YDOLD©¥RSVLFROµJLFDSDUDYHULILFDUVHDY¯WLPDHVW£SUHSDUDGD
SDUDVHUFRQIURQWDGDFRPRDXWRUGRFULPHȋ  HȊ0HGLGDVGHDFRPSDQKDPHQWR
GRDXWRUGRFULPHȋ  5HODWLYDPHQWHDY¯WLPDVGHFULPHVFRPEDVHQRJ«QHUR
Ȋ2VPHGLDGRUHVSURPRWRUHVGHYHPSRVVXLUIRUPD©¥RHVSHF¯ILFDSDUDGLULJLUHP
SU£WLFDVUHVWDXUDWLYDVQRFRQWH[WRGHVWHFULPHȋ  HȊ$YDOLD©¥RSVLFROµJLFDSDUD
YHULILFDUVHDY¯WLPDHVW£SUHSDUDGDSDUDVHUFRQIURQWDGDFRPRDXWRUGRFULPHȋ
 5HODWLYDPHQWHDY¯WLPDVGHFULPHVVH[XDLVȊ$YDOLD©¥RSVLFROµJLFDSDUDYHULILFDU
VHDY¯WLPDHVW£SUHSDUDGDSDUDVHUFRQIURQWDGDFRPRDXWRUGRFULPHȋ  HȊ2V
PHGLDGRUHVSURPRWRUHVGHYHPSRVVXLUIRUPD©¥RHVSHF¯ILFDSDUDGLULJLUHPSU£WLFDV
UHVWDXUDWLYDVQRFRQWH[WRGHVWHFULPHȋ  
1DΖUODQGDDPDLRULDGRVLQTXLULGRV  WDPE«PUHVSRQGHXQHJDWLYDPHQWHD
HVWDSHUJXQWDHQTXDQWRDSHQDVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPDILUPDWLYDPHQWH&DGD
XPGHVWHVLQTXLULGRVVHOHFLRQRXXPWLSRGHY¯WLPDVGRLQTX«ULWRLQTXLULGR
especificou que, relativamente a grupos de vítimas vulneráveis, vítimas de violência
doméstica, vítimas de crimes com base no género e vítimas de violência sexual,
Ȋ2V PHGLDGRUHVSURPRWRUHV GHYHP IRUPD©¥R HVSHFLDO SDU GLULJLUHP SU£WLFDV
UHVWDXUDWLYDVQRFRQWH[WRGHVWHFULPHȋ
3HORFRQWU£ULRDPDLRULDGRVLQTXLULGRVGR3D¯V%DVFRUHVSRQGHXDILUPDWLYDPHQWH
a esta pergunta, especificando que estas medidas são personalizadas para vítimas
YXOQHU£YHLVHJPHQRUHVPXOKHUHVHSHVVRDVFRPGHILFL¬QFLDV2VLQTXLULGRV
especificaram que relativamente a grupos de vítimas vulneráveis, deve ocorrer:
Ȋ$YDOLD©¥RSVLFROµJLFDSDUDYHULILFDUVHDY¯WLPDHVW£SUHSDUDGDSDUDVHUFRQIURQWDGD
FRPRDXWRUGRFULPHȋ  HȊ2VPHGLDGRUHVSURPRWRUHVGHYHPSRVVXLUIRUPD©¥R
HVSHF¯ILFDSDUDGLULJLUHPSU£WLFDVUHVWDXUDWLYDVQRFRQWH[WRGHVWHFULPHȋ  
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Todos os inquiridos da Croácia responderam negativamente a esta pergunta.
8PLQTXLULGRUHVSRQGHXTXHȊ'HSHQGHPGDY¯WLPDHVSHF¯ILFDHV¥RGHWHUPLQDGDV
VHSDUDGDPHQWHUHODWLYDPHQWHDFDGDY¯WLPDȋ
2VLQTXLULGRVGD$OHPDQKDGD+XQJULDHGD6X«FLDUHVSRQGHUDPQHJDWLYDPHQWH
Não obstante, o inquirido da Hungria respondeu que existem medidas de proteção
SHUVRQDOL]DGDVSDUDY¯WLPDVGHFULPHVGHYLRO¬QFLDGRP«VWLFDȊ2VPHGLDGRUHV
promotores devem possuir formação específica para dirigirem práticas restaurativas
QRFRQWH[WRGHVWHFULPHȋ2LQTXLULGRGHPDOWDUHVSRQGHXSRVLWLYDPHQWHHVHOHFLRQRX
todas as opções disponíveis.

Conclusões intercalares:
Conclusão 1 - 'HVFRQKHFLPHQWRGD-XVWL©D5HVWDXUDWLYD
Conclusão 2 - 1¥RH[LVWHHQFDPLQKDPHQWRREULJDWµULR
Conclusão 3 - &RPSHW¬QFLDGHHQFDPLQKDPHQWRGLIHUHQFLDGD
Conclusão 4 - Ambivalência das garantias.

VI. DIREITOS A PROTEÇÃO E AVALIAÇÃO INDIVIDUAL
a. Disponibilidade de medidas de proteção
1D&UR£FLDQDΖUODQGDHP3RUWXJDOQR3D¯V%DVFRQD$OHPDQKDQD+XQJULDH
em Malta, a maioria dos inquiridos respondeu afirmativamente.
Apenas o inquirido da Suécia respondeu negativamente.

b. Fonte desta disposição
A maioria dos inquiridos de Portugal respondeu que a fonte desta disposição é a
/HL  HQTXDQWRLQTXLULGRVVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊ&µGLJR3HQDOȋVHOHFLRQDUDP
DRS©¥RȊ&µGLJR3HQDOȋHȊ&µGLJRGH3URFHVVR3HQDOȋHLGHQWLILFRXRXWUDIRQWH
XPDUHVROX©¥RGR&RQVHOKRGH0LQLVWURV(VWDV/HLVV¥RLei n.º 112/2009 de 16 de
Setembro (Lei das vítimas de Violência Doméstica), Lei n.º 130/2015, de 4 de Setembro
(VWDWXWRGD9¯WLPD HLei n.º 93/99, de 14 de Julho OHLGHSURWH©¥RGHWHVWHPXQKDV 
Na Irlanda, a maioria dos inquiridos também respondeu que a fonte desta
GLVSRVL©¥R«D/HL  HQTXDQWRDSHQDVVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ&µGLJR3HQDOȋ$
Lei em questão é a The Criminal Justice Victims of Crime Act 2017.
)RUDP REWLGRV RV PHVPRV UHVXOWDGRV QR 3D¯V %DVFR HP TXH  LQTXLULGRV
VHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊ$/HLȋHQTXDQWRDSHQDVVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ&µGLJRGH
3URFHVVR3HQDOȋHVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ&µGLJRGH3URFHVVR3HQDOH&µGLJR3HQDOȋ
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Um inquirido identificou protocolos e uma Lei Orgânica da Responsabilidade Penal
de Menores também como fonte. As Leis são: Lei 4/2015, de 27 de abril (VWDWXWRGD
9¯WLPD &RQVWLWXL©¥R(VSDQKRODLey Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento
Criminale Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor.
3HORFRQWU£ULRQD&UR£FLDDIRQWHGHVWDGLVSRVL©¥R«SULQFLSDOPHQWHRȊ&µGLJR
GH3URFHVVR3HQDOȋ  XPDȊ3RUWDULDVREUHDIRUPDGHFRQGX©¥RGDDYDOLD©¥R
GDY¯WLPDȋ  HȊ$PERVR&µGLJR3HQDOHR&µGLJRGHSURFHVVR3HQDOȋ  HȊ8PD
/HLȋ  
2LQTXLULGRGD$OHPDQKDHXPLQTXLULGRGD+XQJULDVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊ2
&µGLJRGH3URFHVVR3HQDOȋ2LQTXLULGRGD$OHPDQKDWDPE«PVHOHFLRQRXDRS©¥R
Ȋ8PD/HLȋHVSHFLILFDQGRȊ/HLUHODWLYD¢3URWH©¥RFRQWUD9LRO¬QFLDȋ2LQTXLULGRGH
0DOWDVHOHFLRQRXDRS©¥RȊ2&µGLJR3HQDOȋ2LQTXLULGRGD6X«FLDQ¥RUHVSRQGHX
a esta pergunta.

c. Os procuradores públicos desempenham um papel na aplicação das
seguintes medidas.
Os inquiridos responderam da seguinte maneira:

PORTUGAL
Diligências

Amostra 23

Casas de abrigo



Assistência psicológica



Privilégio de não divulgação da identidade da vítima nos media



Ordens de proteção



Ordens de restrição



Ordens cautelares de restrição



*UDYD©¥RGHGHFODUD©¥RSDUDSRVWHULRUXWLOL]D©¥R DQWHVGR
MXOJDPHQWR



Anonimato do relatório relativamente ao endereço da vítima



Anonimato do relatório relativamente à identidade da vítima



Inquirições anónimas

9

Proibição de contacto pelo autor do crime



Ordem de afastamento do autor do crime de uma determinada área



Ordem de restrição relativa a determinados locais



Entrega de um telefone de emergência à vítima



Proteção policial



Residência protegida



Nova identidade



Proteção ao abrigo de ordem de restrição ou de exclusão
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IRLANDA
Diligências

Amostra 10

Casas de abrigo



Assistência psicológica



Privilégio de não divulgação da identidade da vítima nos media

7

Ordens de proteção



Ordens de restrição



Ordens cautelares de restrição



*UDYD©¥RGHGHFODUD©¥RSDUDSRVWHULRUXWLOL]D©¥R DQWHVGR
MXOJDPHQWR



Anonimato do relatório relativamente ao endereço da vítima



Anonimato do relatório relativamente à identidade da vítima



Inquirições anónimas



Proibição de contacto pelo autor do crime



Ordem de afastamento do autor do crime de uma determinada área



Ordem de restrição relativa a determinados locais



Entrega de um telefone de emergência à vítima



Proteção policial



Residência protegida



Nova identidade



Proteção ao abrigo de ordem de restrição ou de exclusão



CROÁCIA
Diligências

Amostra 10

Casas de abrigo



Assistência psicológica



Privilégio de não divulgação da identidade da vítima nos media



Ordens de proteção

6

Ordens de restrição

6

Ordens cautelares de restrição



*UDYD©¥RGHGHFODUD©¥RSDUDSRVWHULRUXWLOL]D©¥R DQWHVGR
MXOJDPHQWR



Anonimato do relatório relativamente ao endereço da vítima



Anonimato do relatório relativamente à identidade da vítima



Inquirições anónimas



Proibição de contacto pelo autor do crime

5

Ordem de afastamento do autor do crime de uma determinada área

5

Ordem de restrição relativa a determinados locais

6

Entrega de um telefone de emergência à vítima



Proteção policial



Residência protegida



Nova identidade



Proteção ao abrigo de ordem de restrição ou de exclusão
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PAÍS BASCO
Diligências

Amostra 5

Casas de abrigo



Assistência psicológica



Privilégio de não divulgação da identidade da vítima nos media



Ordens de proteção



Ordens de restrição



Ordens cautelares de restrição



*UDYD©¥RGHGHFODUD©¥RSDUDSRVWHULRUXWLOL]D©¥R DQWHVGR
MXOJDPHQWR



Anonimato do relatório relativamente ao endereço da vítima



Anonimato do relatório relativamente à identidade da vítima



Inquirições anónimas



Proibição de contacto pelo autor do crime



Ordem de afastamento do autor do crime de uma determinada área



Ordem de restrição relativa a determinados locais



Entrega de um telefone de emergência à vítima



Proteção policial



Residência protegida



Nova identidade



Proteção ao abrigo de ordem de restrição ou de exclusão



ALEMANHA
Diligências

Amostra 1

Casas de abrigo



Assistência psicológica



Privilégio de não divulgação da identidade da vítima nos media



Ordens de proteção



Ordens de restrição



Ordens cautelares de restrição



*UDYD©¥RGHGHFODUD©¥RSDUDSRVWHULRUXWLOL]D©¥R DQWHVGR
MXOJDPHQWR



Anonimato do relatório relativamente ao endereço da vítima



Anonimato do relatório relativamente à identidade da vítima



Inquirições anónimas



Proibição de contacto pelo autor do crime



Ordem de afastamento do autor do crime de uma determinada área



Ordem de restrição relativa a determinados locais



Entrega de um telefone de emergência à vítima



Proteção policial



Residência protegida



Nova identidade



Proteção ao abrigo de ordem de restrição ou de exclusão
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HUNGRIA
Amostra 1
(o outro
inquirido não
respondeu)

Diligências
Casas de abrigo



Assistência psicológica



Privilégio de não divulgação da identidade da vítima nos media



Ordens de proteção



Ordens de restrição



Ordens cautelares de restrição



*UDYD©¥RGHGHFODUD©¥RSDUDSRVWHULRUXWLOL]D©¥R DQWHVGR
MXOJDPHQWR



Anonimato do relatório relativamente ao endereço da vítima



Anonimato do relatório relativamente à identidade da vítima



Inquirições anónimas



Proibição de contacto pelo autor do crime



Ordem de afastamento do autor do crime de uma determinada área



Ordem de restrição relativa a determinados locais



Entrega de um telefone de emergência à vítima



Proteção policial



Residência protegida



Nova identidade



Proteção ao abrigo de ordem de restrição ou de exclusão



SUÉCIA
Diligências

Amostra 1

Casas de abrigo



Assistência psicológica



Privilégio de não divulgação da identidade da vítima nos media



Ordens de proteção



Ordens de restrição



Ordens cautelares de restrição



*UDYD©¥RGHGHFODUD©¥RSDUDSRVWHULRUXWLOL]D©¥R DQWHVGR
MXOJDPHQWR



Anonimato do relatório relativamente ao endereço da vítima



Anonimato do relatório relativamente à identidade da vítima



Inquirições anónimas



Proibição de contacto pelo autor do crime



Ordem de afastamento do autor do crime de uma determinada área



Ordem de restrição relativa a determinados locais



Entrega de um telefone de emergência à vítima



Proteção policial



Residência protegida



Nova identidade



Proteção ao abrigo de ordem de restrição ou de exclusão
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MALTA
Obs.:
2LQTXLULGRPDOW¬VQ¥RUHVSRQGHXDHVWDSHUJXQWDHHVFUHYHXȊ23URFXUDGRU3¼EOLFRQ¥R
ID]LVWRȋ

8PLQTXLULGRGH3RUWXJDOUHVSRQGHXȊ1RPHDGDPHQWHHP3RUWXJDODVPHGLGDV
de interdição e restrição previstas na Convenção de Istambul não são transpostas
QHPSRVV¯YHLVȋHXPRXWURLQTXLULGRUHVSRQGHXTXHRSDSHOGRSURFXUDGRUS¼EOLFR
QDPDLRULDGRVFDVRVQ¥R«GHFLVLYRPDVDQWHVGHLQLFLDWLYDGHSURPR©¥Rȋ
1D ΖUODQGD XP LQTXLULGR UHVSRQGHX TXH Ȋ2V SURFXUDGRUHV S¼EOLFRV SRGHP
solicitar a um juiz, mas por vezes, tratam-se de pedidos cíveis através tribunais
GHGLUHLWRGDIDP¯OLDHSRUYH]HVDSRO¯FLDDWXDFRPRSURFXUDGRUS¼EOLFR HP
FDVRVGHYLRO¬QFLDGRP«VWLFD 1¥RFRQKH©RTXDOVHMDRSURFHGLPHQWRRILFLDOSDUD
DSURWH©¥RGHWHVWHPXQKDVHQRYDLGHQWLGDGHPDVSHQVRTXHLVWRVHMDHIHWXDGR
SULQFLSDOPHQWHDWUDY«VGDSRO¯FLDȋHXPRXWURSDUWLFLSDQWHUHIHULXTXHȊ$SURLEL©¥R
SURWH©¥RGRFRQWDFWRGRVDXWRUHVGRFULPHDRDEULJRGHXPDRUGHPGHLQWHUGL©¥R
restrição apenas quando se está a ser acusado do crime de assédio contrário ao
DUWLJR|GDNon-Fatal Offences Against the Person ActGH>/HLGH&ULPHVQ¥R
)DWDLVFRQWUD3HVVRDV@ȋ
1D&UR£FLDXPLQTXLULGRUHVSRQGHXTXHȊSRVV¯YHOGHWHUPLQDURVHJUHGRGD
LQYHVWLJD©¥RRXVHMDRSURFHGLPHQWRSDUDTXHDVLQIRUPD©·HVQ¥RFKHJXHPDRV
meios de comunicação social. Se isso acontecer e ele souber quem os traiu, ele
FRPHWHXPFULPHȋ

d. Aplicação nacional de medidas.

PORTUGAL
Casas de abrigo
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual
Vítimas de crimes de violência doméstica









Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
Outras: Vítimas particularmente vulneráveis.





Respondido



14
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Assistência psicológica
Todos os tipos de vítimas



9

Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual
Vítimas de crimes de violência doméstica







5

Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH



Respondido



15

Outras: Vítimas particularmente vulneráveis.

Privilégio de não divulgação da identidade da vítima nos media
Todos os tipos de vítimas



6

Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual
Vítimas de crimes de violência doméstica









Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
Outras: Crianças vítimas e vítimas particularmente vulneráveis.



Respondido

5

12

Ordens de proteção
Todos os tipos de vítimas



9

Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual




7
5

Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas



6

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH


Respondido


23

2XWUDV9¯WLPDVHVSHFLDOPHQWHYXOQHU£YHLVHWHVWHPXQKDVVRESURWH©¥RGHWHVWHPXQKDV
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Ordens de restrição
Todos os tipos de vítimas



7

Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual





8

Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género



6

9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR



7

Vítimas de crimes de terrorismo



6

Vítimas de crimes de casamento forçado



5

Crianças vítimas



7

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH



Respondido
20
Outro: A medida de restrição apenas será possível em virtude da moldura penal em razão
da qual um determinado crime seja punível, não dependendo, portanto, da qualidade
da vítima, mas sim da moldura penal.
Ordens cautelares de restrição
Todos os tipos de vítimas



5

Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual




6


Vítimas de crimes de violência doméstica



6



















Vítimas de crimes baseados no género
9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo
Vítimas de crimes de casamento forçado
Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH


Respondido


15

2XWUR6HDPHGLGDIRUFRQVLGHUDGDXPDRUGHPFDXWHODUDGPLQLVWUDWLYDQ¥RK£GLUHLWR
Se for considerada uma medida coerciva, aplica-se a todos os tipos de vítimas.
Gravação de declaração para posterior utilização (antes do julgamento)
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo











Vítimas de crimes de casamento forçado
Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH






Respondido


23

Outras: Vítimas particularmente vulneráveis, vítimas de crimes sexuais, vítimas de
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violência doméstica, ausência no estrangeiro, menores vítimas ou para aquelas que se
encontrem doentes.
Anonimato do relatório relativamente ao endereço da vítima
Todos os tipos de vítimas



8

Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas





2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH


Respondido


13

2XWUR(PFDVRGHQHFHVVLGDGHGHSURWH©¥R'LUHLWRGDSURWH©¥RGHWHVWHPXQKDV
Anonimato do relatório relativamente à identidade da vítima
Todos os tipos de vítimas



7

Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas





2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH


Respondido


12

2XWUR(PFDVRGHQHFHVVLGDGHGHSURWH©¥R'LUHLWRGDSURWH©¥RGHWHVWHPXQKDV

Inquirições anónimas
Todos os tipos de vítimas



7

Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


9

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
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Proibição de contacto pelo autor do crime
Todos os tipos de vítimas



7

Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual





8

Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo




5


Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas





2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH



Respondido
22
Outro: A presente medida apenas será possível em virtude da moldura penal em razão
da qual um determinado crime seja punível, não dependendo, portanto, da qualidade
da vítima, mas sim da moldura penal.
Ordem de afastamento do autor do crime de uma determinada área
Todos os tipos de vítimas



7

Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual




9
6

Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo




5


Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas





2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH


Respondido


22

Outro: A presente medida apenas será possível em virtude da moldura penal em razão
da qual um determinado crime seja punível, não dependendo, portanto, da qualidade
da vítima, mas sim da moldura penal.
Ordem de restrição relativa a determinados locais
Todos os tipos de vítimas



7

Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual




9
7

Vítimas de crimes de violência doméstica



9

Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo




5


Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas





2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH


Respondido


20

Outro: A presente medida apenas será possível em virtude da moldura penal em razão
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da qual um determinado crime seja punível, não dependendo, portanto, da qualidade
da vítima, mas sim da moldura penal.
Entrega de um telefone de emergência à vítima
Todos os tipos de vítimas
Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual
Vítimas de crimes de violência doméstica
Vítimas de crimes baseados no género

















5

9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas





2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH


Respondido

5
18

Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual




7


Vítimas de crimes de violência doméstica



8

Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo















2XWUDV9¯WLPDVGHSHUVHJXL©¥R  H/HLQR
Proteção policial

Vítimas de crimes de casamento forçado
Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH


Respondido


20

2XWUR(PFDVRGHQHFHVVLGDGHGHSURWH©¥R'LUHLWRGDSURWH©¥RGHWHVWHPXQKDV
Residência protegida
Todos os tipos de vítimas



5

Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual




7


Vítimas de crimes de violência doméstica



7

Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo















Vítimas de crimes de casamento forçado
Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH


Respondido


15

2XWUR(PFDVRGHQHFHVVLGDGHGHSURWH©¥R'LUHLWRGDSURWH©¥RGHWHVWHPXQKDV
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Nova identidade
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas





2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH



Respondido
10
2XWUR(PFDVRGHQHFHVVLGDGHGHSURWH©¥R'LUHLWRGDSURWH©¥RGHWHVWHPXQKDV

Proteção ao abrigo de ordem de restrição ou de exclusão
Todos os tipos de vítimas



9

Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual




6


Vítimas de crimes de violência doméstica























Vítimas de crimes baseados no género
9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo
Vítimas de crimes de casamento forçado
Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH


Respondido


17

Outras:
- O que prevê o Código de Processo Penal quanto a medidas de execução;
- O que prevê o Código de Processo Penal quanto à aplicação de medidas de proteção;
- Condições estabelecidas pelo CPP;
A presente medida apenas será possível em virtude da moldura penal em razão da qual
um determinado crime seja punível, não dependendo, portanto, da qualidade da vítima,
mas sim da moldura penal.
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CROATIA
Privilégio de não divulgação da identidade da vítima nos media
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado










Respondido


4

Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

2XWUR 3DUD Y¯WLPDV SDUD DV TXDLV WHQKDP VLGR HVWDEHOHFLGDV PHGLGDV GH SURWH©¥R
especiais.

Ordens de proteção
Todos os tipos de vítimas
Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual





5



Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo















Vítimas de crimes de casamento forçado
Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH


Respondido
Outro: São aplicadas contra o réu em qualquer crime, isto é, qualquer vítima.


6

Ordens de restrição
Todos os tipos de vítimas



6

Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


6

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
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Ordens cautelares de restrição
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


4

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Gravação de declaração para posterior utilização (antes do julgamento)
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Anonimato do relatório relativamente ao endereço da vítima
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
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Anonimato do relatório relativamente à identidade da vítima
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1





5



Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado










Respondido


5

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Inquirições anónimas
Todos os tipos de vítimas

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Proibição de contacto pelo autor do crime
Todos os tipos de vítimas
Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual

Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
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Ordem de afastamento do autor do crime de uma determinada área
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas





2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH



Respondido
5
Outras: Para crimes de violência contra uma pessoa com quem o réu viva num agregado
familiar comum, mas uma proibição de aproximação independentemente do crime em
causa.

Ordem de restrição relativa a determinados locais
Todos os tipos de vítimas



6

Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


6





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


2

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Entrega de um telefone de emergência à vítima
Todos os tipos de vítimas

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Outro: Centro de atendimento nacional para vítimas da criminalidade e delitos leves,
para vítimas e familiares. Apoio jurídico, emocional, psicológico e outro tipo de apoio.
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Proteção policial
Todos os tipos de vítimas











Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género











Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1









Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1











Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género











Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual

9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Residência protegida
Todos os tipos de vítimas
Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Nova identidade
Todos os tipos de vítimas
Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual

9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
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Proteção ao abrigo de ordem de restrição ou de exclusão
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas





2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH



Respondido
2
Nota: Relativamente à maioria das questões sobre medidas específicas, 9, 8 ou 5
inquiridos não responderam.

3$Θ6%$6&2
Casas de abrigo
Todos os tipos de vítimas











Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado










Respondido


2

Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual

Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Outro: Com base na avaliação do risco relativa à vítima.
1RWDLQTXLULGRVQ¥RUHVSRQGHUDP¢TXHVW¥R
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Assistência psicológica
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
Outro: Vítimas de acordo com a necessidade.
1RWDLQTXLULGRVQ¥RUHVSRQGHUDP¢TXHVW¥R

Privilégio de não divulgação da identidade da vítima nos media
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo
















Respondido


3

Vítimas de crimes de casamento forçado
Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Outro: Sempre e particularmente em pessoas vulneráveis, de acordo com a definição
GD&RQYHQ©¥RGH%UDV¯OLD
1RWDLQTXLULGRVQ¥RUHVSRQGHUDP¢TXHVW¥R
Ordens de proteção
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo
















Respondido


4

Vítimas de crimes de casamento forçado
Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Outro: Normalmente, esta terminologia só é utilizada nas situações previstas no artigo
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|GR&µGLJRGH3URFHVVR3HQDOHPUHOD©¥R¢VSHVVRDVUHIHULGDVQRVDUWLJRV|H
|GR&µGLJR3HQDO$SHQDVQ¥RUHVSRQGHX¢TXHVW¥R
Ordens de restrição
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


4

Ordens cautelares de restrição
Todos os tipos de vítimas
Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual









Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo
















Respondido


3

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

1RWD$SHQDVQ¥RUHVSRQGHX¢TXHVW¥R

Vítimas de crimes de casamento forçado
Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

1RWDQ¥RUHVSRQGHUDP¢TXHVW¥R
Gravação de declaração para posterior utilização (antes do julgamento)
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo
















Respondido


5

Vítimas de crimes de casamento forçado
Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
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Outras:
- Também depende de outras vítimas das circunstâncias;
- quando não é considerado sensato voltar a prestar depoimento em tribunal ou esse
depoimento não seja viável.

Anonimato do relatório relativamente ao endereço da vítima
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


3

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Outro: com base na avaliação do risco.

Anonimato do relatório relativamente à identidade da vítima
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


2

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Outro: com base na avaliação do risco.
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Inquirições anónimas
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo















Vítimas de crimes de casamento forçado
Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH



Respondido
3
Outro: de acordo com a gravidade dos factos e a subtração à justiça que a publicidade
poderá acarretar.

Proibição de contacto pelo autor do crime
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo
















Respondido


3

Vítimas de crimes de casamento forçado
Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Outro: Idem.

Ordem de afastamento do autor do crime de uma determinada área
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo
















Respondido


3

Vítimas de crimes de casamento forçado
Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
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Ordem de restrição relativa a determinados locais
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


2





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica









9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


3





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


2

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
Outro: Idem.

Entrega de um telefone de emergência à vítima
Todos os tipos de vítimas

Vítimas de crimes baseados no género

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Outro: Idem.

Proteção policial
Todos os tipos de vítimas

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

1RWDQ¥RUHVSRQGHUDP¢TXHVW¥R
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Residência protegida
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


2

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
1RWDQ¥RUHVSRQGHUDP¢TXHVW¥R

Nova identidade
Todos os tipos de vítimas

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

1RWDQ¥RUHVSRQGHUDP¢TXHVW¥R

Proteção ao abrigo de ordem de restrição ou de exclusão
Todos os tipos de vítimas

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

1RWDQ¥RUHVSRQGHUDP¢TXHVW¥R
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IRLANDA
Privilégio de não divulgação da identidade da vítima nos media
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual





6

Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado







6


Respondido


7

Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Outro: Vítimas que sejam identificadas como exigindo medidas especiais, tal como
LQGLFDGRQD/HLGH
Ordens de proteção
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual











Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


2















Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


2

Vítimas de crimes de violência doméstica

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Nota: 8 não responderam à questão
Ordens de restrição
Todos os tipos de vítimas
Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual
Vítimas de crimes de violência doméstica

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
Nota: 8 não responderam à questão.
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Ordens cautelares de restrição
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual











Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

Vítimas de crimes de violência doméstica

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
Nota: 9 não responderam à questão.

Gravação de declaração para posterior utilização (antes do julgamento)
Todos os tipos de vítimas















Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado










Respondido


2

Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual
Vítimas de crimes de violência doméstica

Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Outro: As proteções aplicam-se especificamente a determinados crimes, prevendo-se ainda
que a sua aplicação possa ocorrer noutras situações em que a especial vulnerabilidade
da vítima assim o exija. O procurador público apresenta um pedido ao Tribunal e o
Tribunal decreta medidas especiais quando seja ‘no interesse da justiça’.
Nota: 8 não responderam à questão.
Anonimato do relatório relativamente ao endereço da vítima
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado










Respondido


3

Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
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Outro: Vítimas de Tráfico de Seres Humanos e determinados crimes relacionados com
pornografia infantil.
Nota: 7 não responderam à questão.

Anonimato do relatório relativamente à identidade da vítima
Todos os tipos de vítimas















Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado










Respondido


3

Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual
Vítimas de crimes de violência doméstica

Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Outro: Vítimas de Tráfico de Seres Humanos e determinados crimes relacionados com
pornografia infantil.
Nota: 7 não responderam à questão.
Inquirições anónimas
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Nota: 9 não responderam à questão.
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Proibição de contacto pelo autor do crime
Todos os tipos de vítimas
Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual
Vítimas de crimes de violência doméstica
Vítimas de crimes baseados no género
9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo
Vítimas de crimes de casamento forçado
Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH


Respondido


2

Outros:
- Poderão aplicar-se proibições de contacto pelo autor do crime sob a forma de condições
de libertação sob fiança em todos os tipos de crimes;- Poderá ainda ser imposta um
proibição de contacto por um juiz, após ouvir um caso de alegado assédio;
- A proibição de contacto pelo autor do crime é geralmente uma condição de libertação
sob fiança nos crimes que envolvam uma vítima.

Proteção ao abrigo de ordem de restrição ou de exclusão
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual











Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


2

Vítimas de crimes de violência doméstica

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Nota: Uma das opções não é mencionada porque os inquiridos não responderam à
mesma.
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ALEMANHA
Privilégio de não divulgação da identidade da vítima nos media
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Gravação de declaração para posterior utilização (antes do julgamento)
Todos os tipos de vítimas

Vítimas de crimes graves

Vítimas de crimes de violência sexual






Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado










Respondido


1

Crianças vítimas
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

2XWUR $ LQTXLUL©¥R GH XPD WHVWHPXQKD SRGHU£ VHU JUDYDGD FRP UHFXUVR D PHLRV
audiovisuais. A inquirição será, após a avaliação das circunstâncias relevantes, gravada
e conduzida como uma inquirição judicial se:
1. RVLQWHUHVVHVTXHMXVWLILTXHPDSURWH©¥RGHSHVVRDVFRPPHQRVGHDQRVGH
LGDGHEHPFRPRGHSHVVRDVTXHHQTXDQWRFULDQ©DVRXMRYHQVWHQKDPVRIULGR
GDQRVHPUHVXOWDGRGHXPGRVFULPHVUHIHULGRVQR$UWLJRDQ|SRGHP
GHVVHPRGRVHUPHOKRUVDOYDJXDUGDGRVRX
2. H[LVWLUXPDSUHRFXSD©¥RGHTXHQ¥RVHU£SRVV¯YHOLQTXLULUDWHVWHPXQKDGXUDQWH
a audiência de julgamento e seja exigida a gravação de modo a apurar a verdade.
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Anonimato do relatório relativamente ao endereço da vítima
Todos os tipos de vítimas

Vítimas de crimes graves

Vítimas de crimes de violência sexual






Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Anonimato do relatório relativamente à identidade da vítima
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Proteção policial
Todos os tipos de vítimas

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
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Residência protegida
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Nova identidade
Todos os tipos de vítimas

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

HUNGRIA
Privilégio de não divulgação da identidade da vítima nos media
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
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Ordens de proteção
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Ordens de restrição
Todos os tipos de vítimas

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Gravação de declaração para posterior utilização (antes do julgamento)
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Outro: Vítimas com necessidade de avaliação individual
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Anonimato do relatório relativamente ao endereço da vítima
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Anonimato do relatório relativamente à identidade da vítima
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Inquirições anónimas

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Outro: Vítimas que necessitem de avaliação individual.
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Proibição de contacto pelo autor do crime
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
Outro: Vítimas que necessitem de avaliação individual.

Ordem de restrição relativa a determinados locais

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Outro: Vítimas que necessitem de avaliação individual.

Proteção policial

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Outro: Vítimas que necessitem de avaliação individual.
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Residência protegida
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género
9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo









Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo
Vítimas de crimes de casamento forçado









Crianças vítimas






Respondido


1

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
Outro: Vítimas que necessitem de avaliação individual.

SUÉCIA
Proibição de contacto pelo autor do crime
Todos os tipos de vítimas

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

Ordem de afastamento do autor do crime de uma determinada área
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo
Vítimas de crimes de casamento forçado









Crianças vítimas






Respondido


1

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
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Ordem de restrição relativa a determinados locais
Todos os tipos de vítimas





Vítimas de crimes graves
Vítimas de crimes de violência sexual







Vítimas de crimes de violência doméstica





Vítimas de crimes baseados no género





9¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLR
Vítimas de crimes de terrorismo







Vítimas de crimes de casamento forçado





Crianças vítimas






Respondido


1

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

e. Existem formas automáticas de proteção
$ PDLRULD GRV LQTXLULGRV HP 3RUWXJDO   QD &UR£FLD   H QD ΖUODQGD  
responderam negativamente.
$SHQDVLQTXLULGRGH3RUWXJDOUHVSRQGHXDILUPDWLYDPHQWH UHODWLYDPHQWHD
PHGLGDVSDUDY¯WLPDVGHYLRO¬QFLDGRP«VWLFD 'HDFRUGRFRPDVREVHUYD©·HV
este direito não é automático, mas antes, encontra-se dependente da avaliação
pessoal prévia, um direito de todas as vítimas.
LQTXLULGRVQDΖUODQGDUHVSRQGHUDPDILUPDWLYDPHQWHSDUDY¯WLPDVGHFULPHV
GH YLRO¬QFLD VH[XDO H FULDQ©DV Y¯WLPDV   SDUD Y¯WLPDV GH FULPHV GH YLRO¬QFLD
GRP«VWLFD  HSDUDY¯WLPDVGHFULPHVJUDYHV  
LQTXLULGRVGD&UR£FLDUHVSRQGHUDPDILUPDWLYDPHQWH UHODWLYDPHQWHDPHGLGDV
SDUDWRGRVRVWLSRVGHY¯WLPDV H8PGRVLQTXLULGRVHVSHFLILFRXTXHHVWDVPHGLGDV
eram destinadas ao crime organizado, crimes de guerra
7RGRVRVLQTXLULGRVQR3D¯V%DVFRUHVSRQGHUDPGHIRUPDDILUPDWLYDLQTXLULGRV
SDUD WRGRV RV WLSRV GH Y¯WLPDV H  DSHQDV SDUD Y¯WLPDV HVSHF¯ILFDV (VWHV 
selecionaram todas as opções disponíveis na questão seguinte, exceto quanto ao
casamento forçado, apenas selecionado por um dos inquiridos.
2V LQTXLULGRV GD $OHPDQKD 0DOWD H 6X«FLD UHVSRQGHUDP QHJDWLYDPHQWH
8PGRVLQTXLULGRVGD+XQJULD RRXWURQ¥RUHVSRQGHX¢SHUJXQWD UHVSRQGHX
afirmativamente, explicando que estas formas automáticas de proteção são para
Ȋ9¯WLPDVFRPPHQRVGHDQRVGHLGDGHY¯WLPDVFRPGHILFL¬QFLDVHY¯WLPDVGH
FULPHVGHYLRO¬QFLDVH[XDOȋ



RELATÓRIO PROVÍTIMAS - O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS

Observações da Irlanda:
Ȋ'HYHU£VHUUHDOL]DGDXPDDYDOLD©¥RSHODGardaíȋHȊ2*DELQHWHGR0LQLVW«ULR
Público [Office of the DPP@Q¥RWHPTXDOTXHUSDSHOQDLQYHVWLJD©¥RGRFULPHȋ

f. ([LVWHXPDREULJD©¥RGHUHDOL]DUDDYDOLD©¥RLQGLYLGXDO¢Y¯WLPD
$PDLRULDGRVLQTXLULGRVHP3RUWXJDOΖUODQGDR3D¯V%DVFRH&UR£FLDUHVSRQGHUDP
afirmativamente.
Em Portugal, a maioria dos inquiridos responderam que esta obrigação apenas
VHDSOLFDDXPGHWHUPLQDGRWLSRGHY¯WLPDV  HQTXDQWRUHVSRQGHUDPTXH
esta obrigação aplica-se sempre.
Em Portugal, os inquiridos identificaram o tipo de vítimas específico: vítimas de
YLRO¬QFLDGRP«VWLFD  Y¯WLPDVGHYLRO¬QFLDVH[XDOHFULDQ©DVY¯WLPDV  Y¯WLPDVGH
crimes com base no género, de crimes graves e vítimas particularmente vulneráveis
 Y¯WLPDVGHFULPHVGHKRPLF¯GLRWHQWDWLYDGHKRPLF¯GLRHWHUURULVPR  HY¯WLPDV
GHFULPHVGHFDVDPHQWRIRU©DGR  
$PDLRULDGRVLQTXLULGRVGDΖUODQGD  3D¯V%DVFR  H&UR£FLD  UHVSRQGHUDP
que esta obrigação aplica-se sempre, para todos os tipos de vítimas.
1D&UR£FLDLQTXLULGRVLQGLFDUDPDVY¯WLPDVDTXHPLVWRVHDSOLFDY¯WLPDVGH
FULPHVJUDYHV  Y¯WLPDVGHYLRO¬QFLDVH[XDO  Y¯WLPDVGHFULPHVGHYLRO¬QFLD
GRP«VWLFD  Y¯WLPDVGHFULPHVFRPEDVHQRJ«QHUR  Y¯WLPDVGHFULPHVGH
WHUURULVPR  HFULDQ©DVY¯WLPDV  
1D ΖUODQGD  LQTXLULGRV LQGLFDUDP DV Y¯WLPDV Y¯WLPDV GH FULPHV JUDYHV  
FULDQ©DVY¯WLPDVHSHVVRDVLGHQWLILFDGDVFRPRYXOQHU£YHLV  
1R 3D¯V %DVFR GRLV LQTXLULGRV LQGLFDUDP DV Y¯WLPDV VHOHFLRQDQGR WRGDV DV
opções disponíveis, exceto a de vítimas de casamento forçado, selecionada por
apenas um dos inquiridos.
8PGRVLQTXLULGRVGD+XQJULD RRXWURQ¥RUHVSRQGHX¢SHUJXQWD EHPFRPR
os inquiridos de Malta e da Suécia, responderam afirmativamente. O inquirido
da Hungria respondeu que esta obrigação aplica-se apenas a determinados tipos
GHY¯WLPDV Ȋ$VY¯WLPDVFRPPHQRVGHDQRVGHLGDGHY¯WLPDVFRPGHILFL¬QFLDV
e vítimas de crimes de violência sexual podem ser consideradas vítimas com
necessidade de avaliação individual, de forma automática. No caso de outros
tipos de vítimas, este estatuto é baseado na decisão do juiz, procurador público
RX DXWRULGDGH GH LQYHVWLJD©¥Rȋ  HQTXDQWR RV LQTXLULGRV GH 0DOWD H GD 6X«FLD
responderam que esta obrigação aplica-se sempre, para todas as vítimas. O inquirido
da Hungria respondeu que esta obrigação apenas se aplica a [sic] o inquirido da
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$OHPDQKDUHVSRQGHXQHJDWLYDPHQWH

g. 2VSURFXUDGRUHVS¼EOLFRVUHDOL]DPDDYDOLD©¥RLQGLYLGXDO
1R3D¯V%DVFRXPLQTXLULGRUHVSRQGHXDILUPDWLYDPHQWHHQTXDQWRRRXWUR
UHVSRQGHXQHJDWLYDPHQWH(P3RUWXJDODPDLRULD  GRVLQTXLULGRVUHVSRQGHX
afirmativamente a esta questão. Na Irlanda, dois inquiridos responderam
negativamente e 8 não responderam a esta questão. Foi indicado que esta
avaliação individual na Irlanda é realizada pela polícia. Na Croácia, dois inquiridos
responderam afirmativamente e 8 não responderam a esta questão.
2VLQTXLULGRVGD$OHPDQKD0DOWDH6X«FLDQ¥RUHVSRQGHUDPDHVWDTXHVW¥R
Um dos dois inquiridos da Hungria respondeu afirmativamente e o outro não
respondeu a esta pergunta.

h. 4XDQGR«UHDOL]DGDDDYDOLD©¥RLQGLYLGXDO
Em Portugal, a maioria dos inquiridos selecionou a opção ‘O mais rapidamente
SRVV¯YHOȇ  HQTXDQWRVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȆ'XUDQWHDIDVHGHLQYHVWLJD©¥Rȇ
UHVSRQGHUDPTXHGHYHVHUXPDDYDOLD©¥RSURJUHVVLYDHXPUHVSRQGHXTXHDV
avaliações deverão ser sempre sujeitas a revisão.
Na Croácia, a maioria dos inquiridos também selecionou a opção ‘O mais
UDSLGDPHQWHSRVV¯YHOȇ  HQTXDQWRRSWDUDPSHODGHFODUD©¥RGHTXHDDYDOLD©¥R
LQGLYLGXDO«UHDOL]DGDȆ(PWRGDVDVIDVHVGRSURFHVVRȇHDSHQDVVHOHFLRQRXD
opção ‘Durante a fase de investigação’.
1DΖUODQGDLQTXLULGRVVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȆ2PDLVUDSLGDPHQWHSRVV¯YHOȇ
 VHOHFLRQDUDP D RS©¥R Ȇ'XUDQWH D IDVH GH LQYHVWLJD©¥Rȇ HQTXDQWR DSHQDV 
selecionou a opção ‘Depende do tipo de crime’.
1R3D¯V%DVFRLQTXLULGRVVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȆ'XUDQWHDIDVHGHLQYHVWLJD©¥Rȇ
HVHOHFLRQRXDRS©¥RȆ'HSHQGHGRWLSRGHFULPHȇ
Os inquiridos da Malta e da Suécia e um dos inquiridos da Hungria selecionaram
DRS©¥RȆ2PDLVUDSLGDPHQWHSRVV¯YHOȇHRLQTXLULGRGD$OHPDQKDQ¥RUHVSRQGHX
a esta questão.
Observações do País Basco:
Ȋ(PSULQF¯SLRGHYHULDVHUVHPSUHIHLWRHVSHFLDOPHQWHHPFDVRVGHYLRO¬QFLD
GH J«QHUR LQFOXLQGR FRQWUD ILOKRV H ILOKDV H TXDQGR K£ SHVVRDV HP VLWXD©·HV
YXOQHU£YHLVȋ

i. 2QGH«HIHWXDGDDDYDOLD©¥RLQGLYLGXDO"
(P3RUWXJDODPDLRULDGRVLQTXLULGRVVHOHFLRQRXDRS©¥RȆ2QGHIRUSRVV¯YHOȇ  
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5 selecionaram a opção ‘Sempre que a vítima seja uma criança, numa sala especial,
HVSHFLDOPHQWHSUHSDUDGDSDUDUHFHEHUFULDQ©DVȇVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȆ1XPDVDOD
especial, especialmente preparada para receber vítimas’ e um respondeu ‘Numa sala
RQGHSRVVDKDYHURP¯QLPRFRQIRUWRVHJXUDQ©DHJDUDQWLDGHFRQILGHQFLDOLGDGHȇ
Na Irlanda, a maioria dos inquiridos também selecionou a opção ‘Onde for
SRVV¯YHOȇ  VHOHFLRQDUDPDRS©¥RȆ6HPSUHTXHDY¯WLPDVHMDXPDFULDQ©DQXPD
VDODHVSHFLDOHVSHFLDOPHQWHSUHSDUDGDSDUDUHFHEHUFULDQ©DVȇHUHVSRQGHUDP
que este procedimento era conduzido pela polícia.
1R3D¯V%DVFRSDUWLFLSDQWHVVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȆ6HPSUHTXHDY¯WLPDVHMD
uma criança, numa sala especial, especialmente preparada para receber crianças’
HDRS©¥RȆ1XPDVDODHVSHFLDOHVSHFLDOPHQWHSUHSDUDGDSDUDUHFHEHUY¯WLPDVȇ
1D &UR£FLD  SDUWLFLSDQWHV VHOHFLRQDUDP D RS©¥R Ȇ1XPD VDOD HVSHFLDO
HVSHFLDOPHQWHSUHSDUDGDSDUDUHFHEHUY¯WLPDVȇVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȆ6HPSUH
que a vítima seja uma criança, numa sala especial, especialmente preparada para
UHFHEHUFULDQ©DVȇHDRS©¥RȆ2QGHIRUSRVV¯YHOȇ
2XWUDV UHVSRVWDV GRV SDUWLFLSDQWHV FURDWDV IRUDP Ȋ1D HVTXDGUDGD SRO¯FLD
PDLVWDUGHQRJDELQHWHGRSURFXUDGRUHQRWULEXQDOȋȊ(PFRQWDFWRFRPDY¯WLPD
HVTXDGUDGDSRO¯FLDJDELQHWHGRSURFXUDGRUWULEXQDO DDYDOLD©¥RWDPE«PSRGH
VHUIHLWDQDDXV¬QFLDGDY¯WLPDȋȊ2SURFXUDGRUS¼EOLFRGXUDQWHRSULPHLURFRQWDFWR
FRPDY¯WLPDȋȊ$RLQWHUURJDUDY¯WLPDFRPRSURFXUDGRUJHUDOHQRORFDORQGHD
Y¯WLPD«LQWHUURJDGDȋ
8PGRVLQTXLULGRVK¼QJDURV RRXWURQ¥RUHVSRQGHX¢SHUJXQWD VHOHFLRQRX
DRS©¥RȊ1XPDVDODHVSHFLDOHVSHFLDOPHQWHSUHSDUDGDSDUDUHFHEHUY¯WLPDV2V
LQTXLULGRVPDOWHVHVHVXHFRVVHOHFLRQDUDPDRS©¥RȊ2QGHIRUSRVV¯YHOȋ2LQTXLULGR
alemão não respondeu a esta pergunta.

j. Na condução da avaliação individual, o Procurador deve ser claro em
relação aos seus objetivos, nomeadamente o facto de que pretende avaliar
DVQHFHVVLGDGHVGHSURWH©¥RHVSHF¯ȴFDVRXGHPHGLGDVHVSHFLDLV
$PDLRULDGRVLQTXLULGRVHP3RUWXJDO SDUD HQDΖUODQGD SDUD UHVSRQGHX
afirmativamente a esta pergunta.
7RGRVRVLQTXLULGRVQD&UR£FLDUHVSRQGHUDPDILUPDWLYDPHQWH  
1R3D¯V%DVFRQ¥RIRLSRVV¯YHOFRQFOXLUSRUXPDWHQG¬QFLDJHUDOQDPHGLGD
HP TXH  LQTXLULGRV UHVSRQGHUDP DILUPDWLYDPHQWH H RXWURV  UHVSRQGHUDP
negativamente. Um dos inquiridos respondeu que os serviços de apoio às vítimas
também podem realizar esta avaliação.
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8PGRVLQTXLULGRVK¼QJDUR RRXWURQ¥RUHVSRQGHX¢SHUJXQWD HRLQTXLULGR
maltês responderam afirmativamente. O inquirido sueco respondeu negativamente,
GDGRTXHȊ«DSRO¯FLDTXHFRQGX]DDYDOLD©¥RLQGLYLGXDOȋ2LQTXLULGRDOHP¥RQ¥R
respondeu a esta pergunta.
Observações da Irlanda:
Ȋ1DΖUODQGD«LPSRUWDQWHHVFODUHFHUTXHQ¥RREVWDQWHDFODUH]DGRSURFXUDGRU
«DSRO¯FLDTXHUHDOL]DDDYDOLD©¥RLQGLYLGXDODRDEULJRGRQ¼PHURGD/HLGH
-XVWL©D3HQDO 9¯WLPDVGD&ULPLQDOLGDGH GHȋ
Observações da Croácia:
 Ȋ'HWHUPLQD HP FRRSHUD©¥R FRP RUJDQLVPRV H LQVWLWXL©·HV GH DSRLR ¢V
WHVWHPXQKDVFRPDVFDUDWHU¯VWLFDVSHVVRDLVGDY¯WLPDȋ

k. &RPR«IRUQHFLGDHVWDLQIRUPD©¥R"
(P3RUWXJDOQDPDLRULDGRVFDVRVHVWDLQIRUPD©¥R«IRUQHFLGDRUDOPHQWH  
DWUDY«VGHGRFXPHQWRV  HDWUDY«VGHFµSLDVGDOHJLVOD©¥R  
1D&UR£FLDQDPDLRULDGRVFDVRVHVWDLQIRUPD©¥R«IRUQHFLGDRUDOPHQWH  
DWUDY«VGHGRFXPHQWRV  HDWUDY«VGHFµSLDVGDOHJLVOD©¥R  
Na Irlanda, na maioria dos casos a informação é fornecida através de documentos
 RUDOPHQWH  HDWUDY«VGHFµSLDVGDOHJLVOD©¥R  
1R3D¯V%DVFRQDPDLRULDGRVFDVRVHVWDLQIRUPD©¥R«IRUQHFLGDDWUDY«VGH
GRFXPHQWRV  HDWUDY«VGHFµSLDVGDOHJLVOD©¥R  
8PGRVLQTXLULGRVK¼QJDUR RRXWURQ¥RUHVSRQGHX¢SHUJXQWD VHOHFLRQRXD
RS©¥RȆ$WUDY«VGHGRFXPHQWRVȇ2LQTXLULGRPDOW¬VVHOHFLRQRXDVRS©·HVȊ$WUDY«V
GHGRFXPHQWRVȋHȊ2UDOPHQWHȋ
O inquirido alemão e o inquirido sueco não responderam a esta pergunta.
Observações da Irlanda:
Ȋ$OHJLVOD©¥RH[LJLDTXHHVWDIRVVHUHDOL]DGDSHOD3RO¯FLDQDIDVHGHLQTX«ULWRH
RVUHVXOWDGRVGDDYDOLD©¥RFRPXQLFDGRVDRSURFXUDGRUDWUDY«VGHGRFXPHQWRVȋ
HRXWURȊ)ROKHWRLQIRUPDWLYRHQFRQWUDVHGLVSRQ¯YHOQRZHEVLWHGD3RO¯FLDȋ
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l. A avaliação individual toma em consideração:

IRLANDA
Amostra 7
$VFDUDWHU¯VWLFDVSHVVRDLVGDY¯WLPD J«QHURLGDGHHWF

6

O tipo de relação entre a vítima e o autor do crime

6

O tipo ou natureza do crime

6

O tipo de vítimas da criminalidade, sobretudo quando estão em causa vítimas
GHWHUURULVPRFULPHRUJDQL]DGRWU£ILFRGHVHUHVKXPDQRVYLRO¬QFLDEDVHDGD
no género, violência nas relações íntimas, violência sexual, exploração ou
crime de ódio, e vítimas portadoras de deficiência

6

As circunstâncias em que o crime foi cometido

6

O facto de o crime ter sido cometido com base em preconceitos ou motivos
discriminatórios que poderiam estar relacionados com as caraterísticas
pessoais das vítimas

5

Os desejos das vítimas

5

PORTUGAL
Amostra 15
$VFDUDWHU¯VWLFDVSHVVRDLVGDY¯WLPD J«QHURLGDGHHWF



O tipo de relação entre a vítima e o autor do crime



O tipo ou natureza do crime



O tipo de vítimas da criminalidade, sobretudo quando estão em causa vítimas
GHWHUURULVPRFULPHRUJDQL]DGRWU£ILFRGHVHUHVKXPDQRVYLRO¬QFLDEDVHDGD
no género, violência nas relações íntimas, violência sexual, exploração ou
crime de ódio, e vítimas portadoras de deficiência



As circunstâncias em que o crime foi cometido



O facto de o crime ter sido cometido com base em preconceitos ou motivos
discriminatórios que poderiam estar relacionados com as caraterísticas
pessoais das vítimas

9

Os desejos das vítimas

9

PAÍS BASCO
Amostra 4
$VFDUDWHU¯VWLFDVSHVVRDLVGDY¯WLPD J«QHURLGDGHHWF



O tipo de relação entre a vítima e o autor do crime



O tipo ou natureza do crime



O tipo de vítimas da criminalidade, sobretudo quando estão em causa vítimas
GHWHUURULVPRFULPHRUJDQL]DGRWU£ILFRGHVHUHVKXPDQRVYLRO¬QFLDEDVHDGD
no género, violência nas relações íntimas, violência sexual, exploração ou
crime de ódio, e vítimas portadoras de deficiência



As circunstâncias em que o crime foi cometido



O facto de o crime ter sido cometido com base em preconceitos ou motivos
discriminatórios que poderiam estar relacionados com as caraterísticas
pessoais das vítimas



Os desejos das vítimas
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CROÁCIA
Amostra 9
$VFDUDWHU¯VWLFDVSHVVRDLVGDY¯WLPD J«QHURLGDGHHWF

7

O tipo de relação entre a vítima e o autor do crime

7

O tipo ou natureza do crime

7

O tipo de vítimas da criminalidade, sobretudo quando estão em causa vítimas
GHWHUURULVPRFULPHRUJDQL]DGRWU£ILFRGHVHUHVKXPDQRVYLRO¬QFLDEDVHDGD
no género, violência nas relações íntimas, violência sexual, exploração ou
crime de ódio, e vítimas portadoras de deficiência

5

As circunstâncias em que o crime foi cometido

7

O facto de o crime ter sido cometido com base em preconceitos ou motivos
discriminatórios que poderiam estar relacionados com as caraterísticas
pessoais das vítimas

5

Os desejos das vítimas

6

HUNGRIA
Amostra 1
(the other
respondent
skipped this
question)

$VFDUDWHU¯VWLFDVSHVVRDLVGDY¯WLPD J«QHURLGDGHHWF



O tipo de relação entre a vítima e o autor do crime



O tipo ou natureza do crime



O tipo de vítimas da criminalidade, sobretudo quando estão em causa vítimas
GHWHUURULVPRFULPHRUJDQL]DGRWU£ILFRGHVHUHVKXPDQRVYLRO¬QFLDEDVHDGD
no género, violência nas relações íntimas, violência sexual, exploração ou
crime de ódio, e vítimas portadoras de deficiência



As circunstâncias em que o crime foi cometido



O facto de o crime ter sido cometido com base em preconceitos ou motivos
discriminatórios que poderiam estar relacionados com as caraterísticas
pessoais das vítimas



Os desejos das vítimas



MALTA
Amostra 1
$VFDUDWHU¯VWLFDVSHVVRDLVGDY¯WLPD J«QHURLGDGHHWF



O tipo de relação entre a vítima e o autor do crime



O tipo ou natureza do crime



O tipo de vítimas da criminalidade, sobretudo quando estão em causa vítimas
GHWHUURULVPRFULPHRUJDQL]DGRWU£ILFRGHVHUHVKXPDQRVYLRO¬QFLDEDVHDGD
no género, violência nas relações íntimas, violência sexual, exploração ou
crime de ódio, e vítimas portadoras de deficiência



As circunstâncias em que o crime foi cometido



O facto de o crime ter sido cometido com base em preconceitos ou motivos
discriminatórios que poderiam estar relacionados com as caraterísticas
pessoais das vítimas



Os desejos das vítimas
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SUÉCIA
Amostra 1
$VFDUDWHU¯VWLFDVSHVVRDLVGDY¯WLPD J«QHURLGDGHHWF



O tipo de relação entre a vítima e o autor do crime



O tipo ou natureza do crime



O tipo de vítimas da criminalidade, sobretudo quando estão em causa vítimas
GHWHUURULVPRFULPHRUJDQL]DGRWU£ILFRGHVHUHVKXPDQRVYLRO¬QFLDEDVHDGD
no género, violência nas relações íntimas, violência sexual, exploração ou
crime de ódio, e vítimas portadoras de deficiência



As circunstâncias em que o crime foi cometido



O facto de o crime ter sido cometido com base em preconceitos ou motivos
discriminatórios que poderiam estar relacionados com as caraterísticas
pessoais das vítimas



Os desejos das vítimas



ALEMANHA
Nota: O inquirido alemão não respondeu a esta pergunta.

m. 6HJXHVHXPTXHVWLRQ£ULRPRGHORSDUDID]HUDDYDOLD©¥RLQGLYLGXDOHR
papel do procurador.
$ PDLRULD GRV LQTXLULGRV GH 3RUWXJDO   H GD &UR£FLD   UHVSRQGHUDP
negativamente a esta pergunta
$ PDLRULD GRV LQTXLULGRV GD ΖUODQGD   H GR 3D¯V %DVFR   UHVSRQGHUDP
afirmativamente a esta pergunta. Na Irlanda, os serviços de ação penal intervieram
na criação do modelo, dado que foram consultados pela Polícia durante o processo
do seu desenvolvimento.
1R3D¯V%DVFRDSHQDVDSRO¯FLDGLVS·HGHXPPRGHORGHVWLQDGRHPSDUWLFXODU
às vítimas de violência de género. Outras instituições utilizam as suas próprias
técnicas. Os inquiridos responderam que os serviços de ação penal também
intervieram na criação do modelo. O modelo foi elaborado por especialistas da
Universidade e foi contratado no âmbito de protocolos interinstitucionais.
(P3RUWXJDOLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPDILUPDWLYDPHQWHHDPDLRULDLQGLFRX
TXHRVVHUYL©RVGR0LQLVW«ULR3¼EOLFRWLQKDPLQWHUYLQGRQDFULD©¥RGRPRGHOR
na medida em que participaram na elaboração de um documento para informar
DVY¯WLPDVEHPFRPRQDHODERUD©¥RGDVILFKDVGHDYDOLD©¥RGHULVFRDILPGH
compreender as necessidades específicas dessa pessoa, tendo em consideração
as caraterísticas psicológicas e a experiência social, assim como o apoio familiar
e social.
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'D &UR£FLD  LQTXLULGRV UHVSRQGHUDP DILUPDWLYDPHQWH D HVWD SHUJXQWD
especificando que o modelo não varia em função do tipo de crime ou da vítima.
8PGRVSDUWLFLSDQWHVIH]DVHJXLQWHREVHUYD©¥RȊ3HQVRTXHRPRGHOR«RPHVPR
SDUDWRGRVRVWLSRVGHFULPHVȋ
8PGRVLQTXLULGRVK¼QJDUR RRXWURQ¥RUHVSRQGHX¢SHUJXQWD HRLQTXLULGR
maltês responderam negativamente. O inquirido sueco respondeu afirmativamente,
mas os serviços de ação penal não tiveram qualquer intervenção na criação do
PRGHOR FRQVLGHUDGR FRPR ȊXP DVVXQWR GD SRO¯FLDȋ 2 LQTXLULGR DOHP¥R Q¥R
respondeu a esta pergunta.

n. 2VVHUYL©RVGHD©¥RSHQDODWXDOL]DPUHSHWHPDDYDOLD©¥RLQGLYLGXDO
durante o processo penal.
$PDLRULDGRVLQTXLULGRVHP3RUWXJDO3D¯V%DVFR&UR£FLDHΖUODQGDUHVSRQGHUDP
afirmativamente a esta pergunta. Na Irlanda, a polícia pode atualizá-la a pedido
dos procuradores durante o processo penal.
$PDLRULDGRVLQTXLULGRVUHVSRQGHXTXHHVWHSURFHVVRSRGHVHUUHSHWLGRȊ7DQWR
TXDQWRIRUQHFHVV£ULRȋHP3RUWXJDOQDΖUODQGDHQR3D¯V%DVFRHQD&UR£FLD
8PGRVLQTXLULGRVK¼QJDURV RRXWURQ¥RUHVSRQGHX¢SHUJXQWD HRVLQTXLULGRV
malteses e suecos responderam afirmativamente. No entanto, o inquirido sueco
DFUHVFHQWRXȊ&RPSHWH¢SRO¯FLDFRQGX]LUDDYDOLD©¥Rȋ2LQTXLULGRDOHP¥RQ¥R
respondeu a esta pergunta.
Observações da Croácia:
Na Croácia ela é efetuada primeiro pela polícia, depois pelo procurador e depois
SHORWULEXQDOHWRGRVSRGHPVHPSUHID]¬ORRXVHMDGHYHPID]¬ORFDVRWHQKD
KDYLGRDOJXPDDOWHUD©¥R

o. Após a avaliação individual, as vítimas são estimuladas a contactar as
autoridades caso as suas circunstâncias se alterem.
Na Irlanda, em Portugal e na Croácia, a maioria dos inquiridos respondeu
DILUPDWLYDPHQWHDHVWDSHUJXQWD'DVUHVSRVWDVGRVLQTXLULGRVGR3D¯V%DVFRQ¥R
IRLSRVV¯YHOH[WUDLUXPDWHQG¬QFLDJHUDOXPDYH]TXHGRVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDP
DILUPDWLYDPHQWHHQTXDQWRRXWURVUHVSRQGHUDPQHJDWLYDPHQWH

2TXHVWLRQ£ULRDPSODPHQWHGLIXQGLGRQD&UR£FLDQ¥RFRQWLQKDXPDSHUJXQWDVREUHRSDSHOGRSURFXUDGRUS¼EOLFR
QDFULD©¥RGRPRGHORPDVWLQKDXPDSHUJXQWDUHODFLRQDGDFRPDGLIHUHQFLD©¥RGRPRGHORHPUHOD©¥RDRWLSRGHFULPH
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Em Portugal, o estímulo é dado da seguinte forma:
-

Entrega de contactos policiais, incentivando a inclusão de aditamentos;

-

&RQIRUPHVHMDPDLVFRQYHQLHQWH SRUWHOHIRQHSHVVRDOPHQWHSRUHVFULWRHWF 

-

Por contacto pessoal com a polícia ou com o Procurador;

-

Informando que devem informar o processo destas alterações, indicando
em que consistem;

-

O aditamento de novas informações é incentivado sempre que ocorram
novas circunstâncias;

-

Informações;

-

Por quaisquer meios à disposição da vítima;

-

3URSRUFLRQDQGR¢VY¯WLPDVFRQWDFWRGLUHWRFRPDVDXWRULGDGHV OLQKDVGH
HPHUJ¬QFLDSLTXHWHVGDSRO¯FLDHWF 

-

Por telefone ou pessoalmente;

-

$WUDY«V GD SRO¯FLD RX GD OLQKD GH HPHUJ¬QFLD VRFLDO 2X Q¥R VHQGR XPD
emergência, através do - processo;

-

6HMDDWUDY«VGHLQIRUPD©·HVIRUQHFLGDVRUDOPHQWHRXDWUDY«VGHGRFXPHQWRV
atas.

Na Irlanda, o estímulo é dado da seguinte forma:
-

A Gardaí SRO¯FLD HD'33GHYHPFRQWLQXDUDDFRPSDQKDUDVLWXD©¥RDQWHV
do início do julgamento;

-

Ligação com a polícia;

-

Estabelecimento de contacto com o agente da polícia de investigação;

-

ȊΖVWR VHULD XPD TXHVW¥R SDUD DGardaí. Posso dizer que, se o procurador
WRPDUFRQKHFLPHQWRGHXPDY¯WLPDTXHH[LMDPHGLGDVHVSHFLDLVWDOIDFWR
será comunicado à Gardaíȋ

1R 3D¯V %DVFR RV LQTXLULGRV UHVSRQGHUDP R VHJXLQWH Ȋ$ IDVH GR SURFHVVR
na qual as necessidades concretas são satisfeitas; será devidamente explicado
FRPRSURFHGHUHFDVRYHQKDDVHUFDQDOL]DGRSHORVVHUYL©RVGHDSRLR¢Y¯WLPD
deverá incluir na avaliação uma prospeção prévia dos recursos que poderão ser
XWLOL]DGRVGHPRGRDQ¥RFRQIXQGLUȋHȊ&DVRDVFLUFXQVW¤QFLDVPXGHPSRGHU£
PXLWRVLPSOHVPHQWHGDUDFRQKHFHUFRPSDUHFHQGRSHVVRDOPHQWHRXDWUDY«VGR
VHXHQGHUH©ROHJDOȋ



RELATÓRIO PROVÍTIMAS - O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS

Na Croácia, o estímulo é dado da seguinte forma:
-

Instruindo-as neste sentido;

-

São instruídas a contactar a polícia, os serviços de ação penal, o tribunal, o
GHSDUWDPHQWRGHDSRLR¢VY¯WLPDVHWHVWHPXQKDVFDVRVLQWDPQHFHVVLGDGH
de o fazer;

-

$Y¯WLPDWHPFRQKHFLPHQWRGDSRVVLELOLGDGHGHFRQWDFWDUDSRO¯FLDRXRV
serviços de ação penal em caso de violação da medida cautelar, ou caso
surjam novas circunstâncias;

-

Caso a vítima contacte os serviços de ação penal, deverão ser remetidos para
o Departamento das Vítimas nos tribunais, para exercer os seus direitos;

-

São informadas oralmente no sentido de que ou contactam as autoridades
ou poderão ser contactadas pelas autoridades;

-

A avaliação das necessidades individuais das vítimas em matéria de proteção
deve, tanto quanto possível, avaliar também as necessidades da vítima em
matéria de apoio e assistência adicionais. Dependendo do resultado dessa
avaliação, a autoridade que efetuar a avaliação deverá referenciar a vítima
SDUDXPDLQVWLWXL©¥RHRXRUJDQL]D©¥RDGHTXDGDTXHIRUQH©DRWLSRGHDSRLR
HRXDVVLVW¬QFLDGHTXHDY¯WLPDQHFHVVLWH

-

Provavelmente oralmente, ou através de um contacto com o Departamento
de Socorro e Apoio.

2LQTXLULGRPDOW¬VWDPE«PUHVSRQGHXDILUPDWLYDPHQWHDHVWDSHUJXQWD Ȋ4XDQGR
RFRUUHPQRYRVGHVHQYROYLPHQWRVDVY¯WLPDVSRGHPFRQWDFWDUDVDXWRULGDGHVȋ 
EHPFRPRRLQTXLULGRVXHFR Ȋ&DEH¢SRO¯FLDGHFLGLUȋ 8PGRVLQTXLULGRVK¼QJDURV
RRXWURQ¥RUHVSRQGHX¢SHUJXQWD UHVSRQGHXQHJDWLYDPHQWHDHVWDSHUJXQWD
O inquirido alemão não respondeu a esta pergunta.

p. Os serviços de ação penal asseguram um acompanhamento contínuo da
avaliação das necessidades individuais, nomeadamente à medida que o
processo penal vai progredindo.
Em Portugal, a maioria dos inquiridos respondeu afirmativamente a esta
pergunta - dependendo do nível de risco, existe uma obrigação legal de proceder a
uma reavaliação dentro de um prazo específico. Três dos inquiridos responderam
negativamente. Um deles justificou esta situação alegando que os procuradores
Q¥RW¬PHVVDFRPSHW¬QFLD2XWURDILUPRXTXHȊ&DVRQ¥RKDMDLQIRUPD©¥RGHTXH
KRXYHXPDPXGDQ©DQDVQHFHVVLGDGHVQ¥RVHU£GHWHUPLQDGDXPDQRYDDYDOLD©¥Rȋ
HȊ(VFROKHURPHLRGHSURWH©¥RDGHTXDGRHPDLVHILFD]ȋ
Na Irlanda e na Croácia, a maioria dos inquiridos respondeu negativamente
a esta pergunta. Um participante da Irlanda argumentou que isto era devido ao
facto de os procuradores não terem essa competência.
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Na Croácia, 5 inquiridos afirmaram também que os procuradores não têm essa
competência.
'R3D¯V%DVFRQ¥RIRLSRVV¯YHOREWHUXPFRQVHQVRWHQGHQFLDOXPDYH]TXH
GRVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPDILUPDWLYDPHQWHHQTXDQWRRXWURVSDUWLFLSDQWHV
UHVSRQGHUDPQHJDWLYDPHQWH$SHQDVGRVLQTXLULGRVMXVWLILFRXDVXDUHVSRVWD
DILUPDQGRȊ(OHVQ¥RFXPSUHPDVXDH[LJHQWHREULJD©¥Rȋ
8PGRVLQTXLULGRVK¼QJDURV RRXWURQ¥RUHVSRQGHX¢SHUJXQWD HXPLQTXLULGR
maltês responderam também afirmativamente; o inquirido sueco respondeu
QHJDWLYDPHQWH ȊXPDVVXQWRSDUDDSRO¯FLDȋ HRLQTXLULGRDOHP¥RQ¥RUHVSRQGHX
a esta pergunta.
Observações da Irlanda:
Ȋ6HDVQHFHVVLGDGHVVHWRUQDUHPHYLGHQWHVQHVVHFDVRVHU¥RFRQVLGHUDGDV
PHGLGDVHVSHFLDLVȋȊ$RDEULJRGDOHLLUODQGHVDFRPSHWH¢3RO¯FLDID]HUDDYDOLD©¥R
LQGLYLGXDOGDY¯WLPD&DVRRSURFXUDGRUWRPHFRQKHFLPHQWRGHXPDYXOQHUDELOLGDGH
TXH GHYHULD VHU FRPXQLFDGD ¢ *DUGDL SRO¯FLD ȋ Ȋ1¥R « QHFHVV£ULR DWXDOL]DU DV
DYDOLD©·HVȊ$SRO¯FLDUHDOL]DULDGHYHULDUHDOL]DUDDYDOLD©¥RLQGLYLGXDOLQLFLDOSHOR
que se partiria do princípio de que o procurador confia que a polícia a realizará e
DWXDOL]DU£ȋȊ$OHJLVOD©¥RSUHY¬TXHFRPSHWH¢3RO¯FLDID]¬ORȋ
Observações da Croácia:
8PLQTXLULGRUHVSRQGHXTXHȊFDVRRSURFHVVRDYDQFHHPWULEXQDOHQW¥RDV
necessidades da vítima serão ainda mais atendidas pelo tribunal, sendo que
os serviços de ação penal irão certamente monitorizar quaisquer alterações,
especialmente se, por exemplo, se verifiquem razões para propor a prisão
SUHYHQWLYDȋ

q. A vítima tem o direito de se recusar a participar na avaliação individual.
A vítima tem o direito de se recusar a participar na avaliação individual Em
3RUWXJDOQD&UR£FLDQDΖUODQGDHQR3D¯V%DVFRDPDLRULDGRVLQTXLULGRVUHVSRQGHX
afirmativamente a esta pergunta, assim como os inquiridos de Malta, da Suécia e
XPGRVLQTXLULGRVK¼QJDURV2LQTXLULGRDOHP¥RQ¥RUHVSRQGHXDHVWDSHUJXQWD

r. 2VSURFXUDGRUHVW¬PSURFHGLPHQWRVHVSHF¯ȴFRVSDUDWUDWDULQYHVWLJDU
casos relativos a vítimas menores.
$ PDLRULD GRV LQTXLULGRV GH 3RUWXJDO &UR£FLD ΖUODQGD H 3D¯V %DVFR H GRV
LQTXLULGRV GH 0DOWD H GD 6X«FLD H XP GRV LQTXLULGRV K¼QJDUR  UHVSRQGHUDP
afirmativamente a esta pergunta.
O inquirido alemão não respondeu a esta pergunta.
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Observações da Croácia:
Ȋ8PUHTXHULPHQWRDRMXL]GHLQVWUX©¥RSDUDDUHDOL]D©¥RGHXPDDXGL¬QFLD
SUREDWµULDQDTXDORVILOKRVGDY¯WLPDVHMDPH[DPLQDGRV$SHQDVSURFXUDGRUHV
nos termos da lei de menores nestes casos ... e apenas juízes de menores ....
HVSHFLDOPHQWHGHVLJQDGRV HQDSRO¯FLD HXPDOHLHVSHFLDO/HLVREUHWULEXQDLV
GHPHQRUHVȋ
Observações da Irlanda:
Ȋ([LVWHPGLVSRVL©·HVOHJDLVHGLUHLWRVHVSHF¯ILFRVTXHVHDSOLFDPDRVPHQRUHV
e que não se aplicam aos adultos. Os menores são automaticamente vulneráveis
HFDUHFHPGHSURWH©¥RHW¬PQHFHVVLGDGHVHVSHFLDLVȋ
Observações do País Basco:
Ȋ1RVFDVRVGHSHVVRDVHPVLWXD©·HVYXOQHU£YHLVRGLUHLWRGDY¯WLPDGHUHFXVDU
DSDUWLFLSD©¥RSRGHVHUOLPLWDGRȋ

s. Papel dos procuradores na aplicação de medidas de proteção em casos
relativos a vítimas menores

IRLANDA
Amostra 10
Todas as entrevistas são gravadas em áudio-vídeo e estas gravações das
entrevistas podem ser utilizadas como prova em processos penais

5

Todas as entrevistas são realizadas numa sala especial, especialmente
concebida para menores



Nomeação de um representante especial para as vítimas menores, quando,
de acordo com a legislação nacional, os titulares da responsabilidade parental
estão impedidos de representar a vítima menor, em resultado de um conflito
de interesses entre estes e a vítima menor, ou quando a vítima menor não
HVW£DFRPSDQKDGDRXHVW£VHSDUDGDGDIDP¯OLD



2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH

6

Outras:
- Estas são questões que devem ser tratadas pela Gardaí. Sempre que possível, todas
as anteriores se aplicam;
- A polícia lidera nesta matéria;
- Não, estas são obrigações da Polícia;
- Prestação de depoimento por trás de um ecrã, utilização de provas em ligação vídeo;
- A prestação de depoimento direto de menor, constituído por uma entrevista gravada
FRPDVVLVWHQWHVRFLDOSRO¯FLDSRGHU£VHUDGPLWLGDFRPRSURYDDRDEULJRGRQ¼PHUR
GD/HLVREUH3URYDV3HQDLVGH2PHQRUDRVHUFRQWUDLQWHUURJDGRSRGHSUHVWDU
declarações por meio de ligação vídeo. O papel do procurador é na sala de audiências,
não na fase inicial da entrevista gravada;
- Não. - Não. Todas estas questões são da competência da Polícia.
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PORTUGAL
Amostra 21
Todas as entrevistas são gravadas em áudio-vídeo e estas gravações das
entrevistas podem ser utilizadas como prova em processos penais

9

Todas as entrevistas são realizadas numa sala especial, especialmente
concebida para menores



Nomeação de um representante especial para as vítimas menores, quando,
de acordo com a legislação nacional, os titulares da responsabilidade parental
estão impedidos de representar a vítima menor, em resultado de um conflito
de interesses entre estes e a vítima menor, ou quando a vítima menor não
HVW£DFRPSDQKDGDRXHVW£VHSDUDGDGDIDP¯OLD
2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH



7

Outras:
1RPHD©¥RGHXPW«FQLFRHVSHFLDOPHQWHWUHLQDGRSDUDDFRPSDQKDPHQWRGDY¯WLPD
- Alternativas não adequadas à questão;
- Deverá ser assegurado que só serão entrevistadas numa única ocasião, sendo
DFRPSDQKDGDVSRUW«FQLFRVTXDOLILFDGRVHFRPSUHSDUD©¥RSU«YLD
1HQKXPDGDVKLSµWHVHV«DSOLF£YHO
Observações:
- Somente quando existirem meios disponíveis - relativamente aos meios audiovisuais
e à sala especial;
1RFDVRGHPHQRUHVTXHQ¥RHVWHMDPUHSUHVHQWDGDVSRUȊGHWHQWRUHVGDUHVSRQVDELOLGDGH
SDUHQWDOȋFDEHDR0LQLVW«ULR3¼EOLFRUHSUHVHQWDURVVHXVLQWHUHVVHV

CROÁCIA
Amostra 8
Todas as entrevistas são gravadas em áudio-vídeo e estas gravações das
entrevistas podem ser utilizadas como prova em processos penais

6

Todas as entrevistas são realizadas numa sala especial, especialmente
concebida para menores

6

Nomeação de um representante especial para as vítimas menores, quando,
de acordo com a legislação nacional, os titulares da responsabilidade parental
estão impedidos de representar a vítima menor, em resultado de um conflito
de interesses entre estes e a vítima menor, ou quando a vítima menor não
HVW£DFRPSDQKDGDRXHVW£VHSDUDGDGDIDP¯OLD

5

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH



2XWUDV7RGDVDVKLSµWHVHVDFLPDV¥RSRVV¯YHLV
Observações: São examinados com o apoio de um perito, sempre um juiz.
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PAÍS BASCO
Amostra 5
Todas as entrevistas são gravadas em áudio-vídeo e estas gravações das
entrevistas podem ser utilizadas como prova em processos penais



Todas as entrevistas são realizadas numa sala especial, especialmente
concebida para menores



Nomeação de um representante especial para as vítimas menores, quando,
de acordo com a legislação nacional, os titulares da responsabilidade parental
estão impedidos de representar a vítima menor, em resultado de um conflito
de interesses entre estes e a vítima menor, ou quando a vítima menor não
HVW£DFRPSDQKDGDRXHVW£VHSDUDGDGDIDP¯OLD

5

2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH



Outras: Outros: Reconstrução das provas, com todas as garantias legais para a vítima
e para o autor do crime.

ALEMANHA
Amostra 1
Todas as entrevistas são gravadas em áudio-vídeo e estas gravações das
entrevistas podem ser utilizadas como prova em processos penais



Todas as entrevistas são realizadas numa sala especial, especialmente
concebida para menores



Nomeação de um representante especial para as vítimas menores, quando,
de acordo com a legislação nacional, os titulares da responsabilidade parental
estão impedidos de representar a vítima menor, em resultado de um conflito
de interesses entre estes e a vítima menor, ou quando a vítima menor não
HVW£DFRPSDQKDGDRXHVW£VHSDUDGDGDIDP¯OLD



2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH



HUNGRIA
Amostra 1

(o outro inquirido não
respondeu à pergunta)

Todas as entrevistas são gravadas em áudio-vídeo e estas
gravações das entrevistas podem ser utilizadas como prova
em processos penais



Todas as entrevistas são realizadas numa sala especial,
especialmente concebida para menores



Nomeação de um representante especial para as vítimas
menores, quando, de acordo com a legislação nacional, os
titulares da responsabilidade parental estão impedidos de
representar a vítima menor, em resultado de um conflito de
interesses entre estes e a vítima menor, ou quando a vítima
PHQRUQ¥RHVW£DFRPSDQKDGDRXHVW£VHSDUDGDGDIDP¯OLD



2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH
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MALTA
Amostra 1
Todas as entrevistas são gravadas em áudio-vídeo e estas gravações das
entrevistas podem ser utilizadas como prova em processos penais



Todas as entrevistas são realizadas numa sala especial, especialmente
concebida para menores



Nomeação de um representante especial para as vítimas menores, quando,
de acordo com a legislação nacional, os titulares da responsabilidade parental
estão impedidos de representar a vítima menor, em resultado de um conflito
de interesses entre estes e a vítima menor, ou quando a vítima menor não
HVW£DFRPSDQKDGDRXHVW£VHSDUDGDGDIDP¯OLD



2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH



Outras: A Polícia aplica estas medidas.

SUÉCIA
Amostra 1
Todas as entrevistas são gravadas em áudio-vídeo e estas gravações das
entrevistas podem ser utilizadas como prova em processos penais



Todas as entrevistas são realizadas numa sala especial, especialmente
concebida para menores



Nomeação de um representante especial para as vítimas menores, quando,
de acordo com a legislação nacional, os titulares da responsabilidade parental
estão impedidos de representar a vítima menor, em resultado de um conflito
de interesses entre estes e a vítima menor, ou quando a vítima menor não
HVW£DFRPSDQKDGDRXHVW£VHSDUDGDGDIDP¯OLD



2XWUDV SRUIDYRUHVSHFLILTXH



Conclusões intercalares:
Conclusão 1 - Ausência de formas automáticas de proteção;
Conclusão 2 - Cumprimento insuficiente da obrigação de realizar avaliações
individuais;
Conclusão 3 - O direito de as vítimas recusarem a avaliação é garantido;
Conclusão 4 - As medidas de proteção estão, em geral, associadas a medidas
contra o autor do crime;
Conclusão 5 - Sensibilidade geral relativamente a medidas de proteção para
crimes específicos;
Conclusão 6 - Sensibilidade geral relativamente a medidas de proteção para
menores vítimas de crimes.
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4 DISCUSSÃO
O início da discussão dos resultados do questionário impõe algumas observações
à partida. A discussão que se segue centra-se principalmente nas realidades dos países
SDUFHLURVQDPHGLGDHPTXHSRUXPODGRM£IRLOHYDGDDFDERXPDDQ£OLVHGHWDOKDGD
do quadro jurídico e institucional desses países e, por outro, a descrição anterior dos
resultados do questionário revelou ser também a principal proveniência dos inquiridos
do questionário. De facto, os países fora da parceria eram representados em geral por
DSHQDVXPLQTXLULGRRTXHGLILFXOWDRGHVHQKRGHWHQG¬QFLDVDWUDY«VGHXPDDPRVWUD
tão pequena. Por conseguinte, a participação fora da parceria é principalmente tida em
FRQWDSDUDFRQILUPDURXQ¥RXPDGHWHUPLQDGDWHQG¬QFLDRXSDUDUHFROKHUDERUGDJHQV
legais ou práticas, inovadoras ou inspiradoras.
Para além da discussão em si, cada parte das análises termina com uma nota
positiva focada nas boas práticas que podem ser identificadas em cada país parceiro.
Apresentamos a seguir as principais conclusões que se destacaram ao longo da
descrição dos resultados do questionário:

I.

ENQUADRAMENTO JURÍDICO GLOBAL
Conclusão 1 - Os direitos das vítimas no processo penal estão associados a todas
as fases do processo e são garantidos por todos os participantes,
não apenas através dos serviços de ação penal;
Conclusão 2 - Predominância relativamente à proteção das vitimas de violência
doméstica;
Conclusão 3 - Os fatores de diferenciação jurídica em matéria dos direitos das
vítimas estão marcados pela realidade social vivida em cada
Estado.

II.

DIREITO À INFORMAÇÃO
Conclusão 1 - Associação especial do direito à informação com o papel dos
procuradores públicos;
Conclusão 2 - Importância de dar explicações orais às vítimas;
Conclusão 3 - Falta de procedimentos sistemáticos e padronizados, numa base
nacional e institucional, para prestação de informações às vítimas;
Conclusão 4 - Disparidade do teor do direito à informação.
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III. DIREITOS DA VÍTIMA QUANDO APRESENTA DENÚNCIA
Conclusão 1 - Disparidade relativamente à autoridade competente para receber
denúncias;
Conclusão 2 - Eficácia do direito de receber confirmação por escrito da receção
da denúncia;
Conclusão 3 - Disparidade relativamente ao tipo de documento entregue à
vítima;
Conclusão 4 - Obrigação de estabelecer o direito das vítimas a fazerem-se
DFRPSDQKDUGHXPDSHVVRDGDVXDHVFROKDGXUDQWHRSURFHVVR

IV. DIREITO A SERVIÇOS DE APOIO
Conclusão 1 - 'LVSDULGDGHUHODWLYDPHQWH¢EDVHIRUPDOGRHQFDPLQKDPHQWR
Conclusão 2 - )DOWDGHKRPRJHQHLGDGHQDIRUPDFRPRDVHQWLGDGHVUHVSRQV£YHLV
HQFDPLQKDPDVY¯WLPDVSDUDVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDV
Conclusão 3 - Não é obrigatórioRHQFDPLQKDPHQWRSDUDVHUYL©RVGHDSRLR
às vítimas
Conclusão 4 - Incerteza sobre a informação que deve ser prestada aos serviços
de apoio às vítimas;
Conclusão 5 - 2V VLVWHPDV GH HQFDPLQKDPHQWR HVWDEHOHFLGRV GHVWLQDPVH
principalmente a tipos de crime específicos, como reflexo da
inexistência tendencial de serviços de apoio às vítimas com
competências genéricas, i.e., para todos os tipos de crimes.

V.

DIREITO A GARANTIAS NO CONTEXTO DOS SERVIÇOS DE
JUSTIÇA RESTAURATIVA
Conclusão 1 - 'HVFRQKHFLPHQWRGD-XVWL©D5HVWDXUDWLYD
Conclusão 2 - 1¥RH[LVWHHQFDPLQKDPHQWRREULJDWµULR
Conclusão 3 - &RPSHW¬QFLDGHHQFDPLQKDPHQWRGLIHUHQFLDGD
Conclusão 4 - Ambivalência das garantias.

VI. DIREITOS A PROTEÇÃO E AVALIAÇÃO INDIVIDUAL
Conclusão 1 - Ausência de formas automáticas de proteção;
Conclusão 2 - Cumprimento insuficiente da obrigação de realizar avaliações
individuais;
Conclusão 3 - O direito de as vítimas recusarem a avaliação é garantido;
Conclusão 4 - As medidas de proteção estão, em geral, associadas a medidas
contra o autor do crime;
Conclusão 5 - Sensibilidade geral relativamente a medidas de proteção para
crimes específicos;
Conclusão 6 - Sensibilidade geral relativamente a medidas de proteção para
menores vítimas de crimes.
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Da perspetiva do quadro jurídico geral, as respostas ao questionário indicam
que os direitos das vítimas no processo penal estão associados a todas as fases do
processo e ainda que esses direitos são garantidos por todos os seus participantes, não
apenas através dos serviços de ação penal. Esta observação conduz à conclusão positiva
de que existe uma consciência da emergência da posição das vítimas nos processos
penais e de que os seus direitos não são negligenciados pelos profissionais. Demonstra
igualmente que os direitos das vítimas dependem de todas as partes intervenientes no
processo penal, ou seja, a Polícia, os Juízes e, claro, os serviços de ação penal, com a
exclusão evidente do autor do crime. Contudo, as respostas ao questionário tornam
ainda mais nítida a análise do quadro jurídico dos países parceiros acima desenvolvido,
confirmando simultaneamente uma forte ligação entre os direitos das vítimas e o sistema
de justiça penal sob consideração. No que diz respeito em particular à fase pré-julgamento
GRSURFHVVRDIDVHHPTXHRVSURFXUDGRUHVGHVHPSHQKDPHPWRGDVDVMXULVGL©·HV
um papel proeminente, podemos observar diferentes dinâmicas em diferentes jurisdições.
Esta fase sofreu mudanças profundas ao longo dos últimos séculos, especificamente
QRVVLVWHPDVGHMXVWL©DSHQDOFRQWLQHQWDLVVHQGRKRMHHPGLDSDUWLOKDGDHQWUHDSRO¯FLD
os serviços de ação penal e, por vezes, os juízes de instrução. É o caso na Croácia, em
3RUWXJDOH(VSDQKD&RPRVHSRGHYHUQDVDQ£OLVHVGRVSD¯VHVSDUFHLURVSDUWLFLSDQWHV
por exemplo em Portugal, tanto a investigação como a acusação estão sob o domínio
dos procuradores. Contudo, o juiz de instrução é considerado como o juiz das garantias,
ou o juiz das liberdades, na medida em que está incumbido de competências fundamentais
relativamente aos direitos da vítima, como por exemplo, admitir a transformação da
Y¯WLPDRIHQGLGRHPDVVLVWHQWHRXRGLUHLWRGHDFHLWDUXPUHFXUVR GXUDQWHDIDVHGH
LQVWUX©¥R GDY¯WLPDWUDQVIRUPDGDHPDVVLVWHQWHUHODWLYDPHQWH¢GHFLV¥RGRSURFXUDGRU
GH Q¥R GHGX]LU DFXVD©¥R (P (VSDQKD DSHVDU GH R MXL] GH LQVWUX©¥R DLQGD GHWHU D
titularidade em relação à fase de inquérito, os procuradores assumiram gradualmente
a fase de inquérito, não obstante o juiz de instrução deter igualmente competências
relevantes durante esta fase, com impacto no que diz respeito à garantia dos direitos
GDVY¯WLPDV(P(VSDQKDRVSURFXUDGRUHVV¥RUHVSRQV£YHLVSHODUHDOL]D©¥RGHGLIHUHQWHV
diligências ao longo do processo penal, nomeadamente diligências de investigação,
SUHOLPLQDUHVLQIRUPDWLYDVHSURFHVVXDLV $OIRQVR5RGULJXH]SS WDLV
FRPRRUGHQDUPHGLGDVFDXWHODUHV GGD/(& RXWUDQVPLWLULQVWUX©·HV¢SRO¯FLD 
GD/(& GLVSRQGRDLQGDGHDOJXPDLQIOX¬QFLDQRTXHGL]UHVSHLWR¢VD©·HVGRMXL]GH
LQVWUX©¥R GD/(& 3DUDDO«PGLVVRHP(VSDQKDRVVHUYL©RVGHD©¥RSHQDOV¥R
UHVSRQV£YHLVSHODGHGX©¥RGDDFXVD©¥RSRUFULPHV GD/(& VHQGRGHWHQWRUHVGH
poderes mesmo em referência às competências do juiz. De igual modo, na Croácia,
podem ser detetadas tensões entre as duas forças, que resultaram em mudanças
consistentes no sistema judicial nas últimas décadas, entre as quais relevam várias
mudanças legislativas significativas ao longo de vários anos. No entanto, existe uma
relação de influência dos procuradores sobre a polícia, sendo o resultado de um longo
processo de evolução legislativa. Com efeito, o facto de se encarar o juiz responsável
pelo inquérito como o ator principal na fase de inquérito e a acusação era deixada aos
SURFXUDGRUHVIH]FRPTXHD&3/GHYLHVVHLPSRURUHJUHVVRGHXPVLVWHPDHP
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TXH R VHUYL©R GH D©¥R SHQDO GHWLQKD R FRQWUROR VREUH R LQTX«ULWR VHQGR HVWD XPD
PXGDQ©D TXH WLQKD VLGR VROLFLWDGD H SUHYLVWD 7XUNRYLÉ  S   $V DOWHUD©·HV
VHJXLQWHVDR&33GHHFRQFHGHUDPDRVSURFXUDGRUHVRFRQWURORGRLQTX«ULWR
bem como da acusação, e determinaram atribuir um papel mais determinante às forças
SROLFLDLVQRLQTX«ULWR *HWRģ.DODF9LGOLÏND %XULÉS 1DΖUODQGDLQVXODURV
dois principais intervenientes nesta fase são a polícia e os procuradores. Os inquiridos
fizeram notar que efetivação de vários dos direitos das vítimas em processos penais
FRPSHWHGHIDFWR¢3RO¯FLD3RUFRQVHTX¬QFLDD3RO¯FLDGHVHPSHQKDXPSDSHOIXQGDPHQWDO
nos processos penais, não só durante a fase de inquérito, como também detém
competências para deduzir acusação. Não depende dos serviços de ação penal, embora
exista uma relação de influência entre os dois organismos, tal como mencionado ao
longo do mapeamento dos países. No que diz respeito às vítimas em particular, pode
salientar-se o facto de que os procuradores não são só cruciais para garantir o respeito
dos direitos das vítimas na fase de inquérito - tanto no âmbito das suas competências
nesta fase, como em relação à polícia, relativamente a crimes que esta autoridade pode
investigar e sobre os quais pode deduzir acusação por si própria – como também
GHVHPSHQKDPXPSDSHOLPSRUWDQWHGXUDQWHDIDVHGHMXOJDPHQWRQRPHDGDPHQWHHP
matéria de manter a vítima informada e em relação à prestação de depoimentos. Todavia,
mesmo que os direitos das vítimas sejam implementados em todas as fases do processo,
não deixa de ser importante salientar que a posição formal que as vítimas ocupam nos
processos penais é diferente quando se comparam as jurisdições continentais e a Irlanda.
$VY¯WLPDVSRGHPSDUWLFLSDUHPSURFHVVRVSHQDLVHP3RUWXJDO(VSDQKDHQD&UR£FLD
embora em graus diferentes. A conceção do quadro legislativo nacional determina que,
nalguns casos, a participação da vítima no processo não dependa apenas dos serviços
de ação penal no que diz respeito à dedução de acusação, uma vez que as vítimas
também o podem fazer em seu próprio nome. No entanto, esta possibilidade está
consagrada sobretudo para crimes considerados de menor gravidade ou de natureza
SULYDGD0DLVLPSRUWDQWHDLQGDK£TXHWHUHPPHQWHDVGLIHUHQ©DVH[LVWHQWHVQRPRGR
FRPRDVY¯WLPDVSDUWLFLSDPQRSURFHVVRSHQDORXVHMDFRPRSDUWHIRUPDOUHFRQKHFLGD
como tal pela lei que oferece direitos especiais e diferenciados e possibilidades de
intervenção processual, ou como mera vítima, sem estatuto específico. Mas tais diferenças
não deverão permitir qualquer desrespeito pela posição da vítima, especialmente do
ODGRGRV3URFXUDGRUHV6¥RGHVDOLHQWDURVSHULJRVK£
muito anunciados de colocar a vítima em processo penal
FRPRSDUWHWHUFHLUDFRPRȊRSRVLWRUGRDFXVDGRFRP
GLUHLWRV RIHQVLYRV SUµSULRVȋ FRP R ULVFR GH SHUPLWLU
novas vulnerabilidades ou abusos do autor do crime e
DW«GRVLVWHPDSHQDOFRPRXPWRGR *URHQKXLMVHQ
S 0DVRTXDGURGD8(HDVSRO¯WLFDVMXU¯GLFDV
nacionais estão de mãos dadas na questão do
UHFRQKHFLPHQWRGHGLUHLWRVH[SDQVLYRV¢V
vítimas da criminalidade. A Diretiva sobre
os Direitos das Vítimas é uma prova viva dessa
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realidade, como o presente Relatório tentou tornar evidente. Por conseguinte, mesmo
quando os procuradores e as vítimas assumem narrativas opostas no mesmo processo
penal, os primeiros continuam a ter a obrigação de defender as vítimas sempre que
necessário, constituindo-se como uma barreira segura entre vítimas e os autores dos
FULPHV 6NHOWRQS (LVVRSRGHQ¥RVHUI£FLOGHID]HUQDPHGLGDHPTXHQD
realidade, o Procurador estará a defender os direitos de uma vítima que se opõem a
esta perspetiva profissional sobre o processo. Mas isso é, de facto, obrigatório. Pode
LQFOXVLYDPHQWHH[LJLUVXSHUSRGHUHVDXP3URFXUDGRUTXHDILQDO«DSHQDVKXPDQR(P
algumas jurisdições, estas dificuldades têm sido formalmente abordadas. Por exemplo,
na Croácia, o Procurador não intervirá no caso de uma acusação privada, mas sim um
SURFXUDGRUSULYDGRTXHUHSUHVHQWDU£DY¯WLPD .UDSDFS7XUNRYLÉSS
  H HP (VSDQKD DSHVDU GH DSHQDV SDUD WLSRV PXLWR OLPLWDGRV GH FULPHV R
SURFHVVRGHSHQGHU£WDPE«PDSHQDVGHXPDLQLFLDWLYDSULYDGDGDVY¯WLPDV $UPHQWD
'HXS 3DUDDO«PGLVVRHP(VSDQKDQ¥RREVWDQWHDVY¯WLPDVGLVSRUHP
de uma margem de manobra considerável para participarem em processos penais, a
/HLGRV'LUHLWRVGDV9¯WLPDVGHIH]QRWDUTXHȊR(VWDGR  PDQW«PRPRQRSµOLR
DEVROXWRGRVLVWHPDSHQDOQDFLRQDOȋHFRPYLVWDDIDFLOLWDUHVWDSHUVSHWLYDRSWRXSRU
LQFOXLUXPDUWLJRVREUHY¯WLPDVIUDXGXOHQWDV DUWLJR 1DΖUODQGDQ¥R«UHFRQKHFLGR
um papel formal às vítimas nos processos penais, que dependem apenas da polícia e
dos procuradores. No entanto, a Irlanda permite que as vítimas façam declarações de
impacto durante a fase de julgamento. As considerações anteriores tornam as diferentes
opções legais evidentes como um reflexo de diferentes sistemas penais. E essas diferenças
foram antecipadas e abordadas pela Diretiva sobre os Direitos das Vítimas que admitiu
de algum modo cursos formais diferenciados para abordar as vítimas pelos EstadosMembros, deixando parte do enriquecimento dos direitos dependente do papel formal
da vítima em todas as jurisdições. Por exemplo, em Portugal, uma vítima só pode requerer
a revisão da decisão do procurador relativamente a acusação ser ou não devida se tiver
assumido a posição formal de assistente, enquanto na Irlanda todas as pessoas que se
enquadrem no conceito de vítima têm legitimidade para requerer a revisão de tal decisão.
Tomando tudo isto em consideração, os direitos das vítimas em processos penais estão
associados a todas as fases do processo e são garantidos por todos os seus participantes.
Por consequência, existe uma tendência para diferentes fases apresentarem diferentes
guardiões para esses mesmos direitos, como um reflexo do sistema penal em causa,
embora seja possível que a mesma fase exija guardiões diferenciados, como se demonstrou
anteriormente. No entanto, depois de todas as considerações anteriores, dos países de
amostra que este projeto proporciona, poder-se-á concluir que os Procuradores
GHVHPSHQKDPXPSDSHOGHFLVLYRQHVWDPDW«ULDPHVPRQDΖUODQGDXPDYH]TXHGH
uma forma sistemática, através de jurisdições diferentes, são o ponto de contacto do
processo penal, no sentido em que são eles que, após o primeiro contacto entre as
vítimas e a polícia, vêm efetivar os direitos das vítimas, mesmo quando a proteção desses
GLUHLWRVFRQWUDVWDFRPDOLQKDGHD©¥RGHXPGHWHUPLQDGR3URFXUDGRU
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Uma outra diferença observada, a qual consiste, igualmente, numa conclusão
autónoma, diz respeito às vítimas de crimes específicos, no âmbito das vítimas
particularmente vulneráveis. Tal como previsto na Diretiva sobre os Direitos das Vítimas,
cada Estado-Membro deverá garantir regimes jurídicos para vítimas de crimes específicos,
o que foi confirmado pelas respostas ao questionário na maioria dos países participantes.
No entanto, esta orientação da UE não opera de forma restritiva, dado que não devem
ser apenas objeto de proteção jurídica esses tipos de vítimas específicas. Da análise aos
resultados do questionário, poderá concluir-se de imediato que existe uma consideração
específica pelas vítimas de violência doméstica nos países participantes. É feita uma
exceção quanto à realidade da Croácia, na qual a Violência Doméstica é enquadrada
como um crime, mas sendo, sobretudo, qualificada e considerada pelas autoridades
FRPRXPGHOLWROHYH $QLÉ )UDQNLÉS£JV FRQVLGHUDQGRVHTXHHPWHUPRV
culturais, a Croácia apresenta um quadro de ação penal tolerante em relação à violência
GRP«VWLFDJHUDOPHQWHQRUPDOL]DGRSHODSRO¯FLD .DODF9LGOLÏND %XULÉS£J 
No entanto, a Croácia introduziu regulamentos específicos quanto a estes direitos das
Y¯WLPDVHPHHPWHQGRDGRWDGRXPD(VWUDW«JLD1DFLRQDOSDUDD3URWH©¥R
FRQWUDD9LRO¬QFLD'RP«VWLFDHP$SHVDUGHVWHVHVIRU©RVIRLUHFHQWHPHQWHDOYR
de um Relatório da Amnistia Internacional que denunciou o facto de as leis em vigor na
&UR£FLDQ¥RDWHQGHUHP¢VY¯WLPDVGHYLRO¬QFLDGRP«VWLFD  
Esta especificidade por parte do sistema croata é um bom exemplo de uma
outra tendência que conseguimos identificar. A forma como as jurisdições tendem a
diferenciar as vítimas de acordo com o tipo de crime sofrido demonstra uma ligação
FRP DUHDOLGDGH KLVWµULFDHVRFLDOHFRP DH[SHUL¬QFLDGRVSD¯VHV(P 3RUWXJDOSRU
exemplo, a maioria dos inquiridos referiu que essa diferenciação aplica-se às vítimas
de violência doméstica, sendo que, efetivamente, foi promulgado um estatuto especial
SDUDHVWDVY¯WLPDVQRVWHUPRVGDOHLWDOFRPRH[SOLFDGRDQWHULRUPHQWH1R3D¯V%DVFR
as respostas evidenciaram a existência de um enquadramento jurídico específico para
Y¯WLPDVGHWHUURULVPRHPXOKHUHVY¯WLPDVGHFULPHVFRPEDVHQRJ«QHUR$FUHVFHDLQGD
que, poderá encontrar-se não só um estatuto mas também uma jurisdição específica para
PXOKHUHVQHVVDVFLUFXQVW¤QFLDVDSHVDUGDH[LVW¬QFLDGHFHUWDVFU¯WLFDV 0RUWLOODS£J
 3RU¼OWLPRQD&UR£FLDDVY¯WLPDVGR7U£ILFRGH6HUHV+XPDQRVGHFULPHV
de guerra e de violência sexual, bem como as crianças vítimas, são tendencialmente mais
protegidas, sendo encaradas como questões nacionais específicas em virtude das suas
experiências recentes de guerra e independência. Na Irlanda, não foi possível identificar
uma tal tendência a partir dos resultados do questionário, embora, através da análise
DRVSD¯VHVDFLPDWHQKDPRVVLGRFDSD]HVGHLGHQWLILFDUTXHH[LVWHXPVLVWHPDHVSHF¯ILFR
HPYLJRUSDUDY¯WLPDVGRWU£ILFRGHVHUHVKXPDQRVHTXHDVY¯WLPDVGHDJUHVV¥RVH[XDO
constituem uma grande preocupação nos serviços de apoio às vítimas prestados no país.
Em suma, as duas conclusões anteriores resultam na conclusão de que a influência
cultural relativa a vítimas específicas determinará a proteção jurídica de que irão
beneficiar. Tomando em consideração a orientação da Diretiva sobre os Direitos
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das Vítimas e ponderando o legado jurídico nacional dos diferentes países parceiros
especificamente sob análise, afigura-se de forma positiva o facto de os países terem
encontrado formas de responder ao tipo de criminalidade que resulta em mais vítimas
vulneráveis, protegendo-as de forma eficaz. No entanto, tal não legitima uma desproteção
de todas as outras vítimas, sendo essa a razão para que exista um mundo de negligência
por detrás dessas omissões. Adicionalmente, deverá ter-se em consideração que os
3URFXUDGRUHV3¼EOLFRVIDFHDRSDSHOTXHGHVHPSHQKDPHPFDGDMXULVGL©¥RHTXHM£
foi objeto de análise, não deverão permitir que as influências culturais os distraiam da
avaliação individual de cada vítima imposta pela Diretiva e que resulta necessária em
face de tudo aquilo que aprendemos sobre vitimologia até agora, tal como analisada
no início do presente relatório.
Em termos gerais, e tal como se prevê na análise da literatura acima, a ecologia
social dos países determina a posição das vítimas nas jurisdições.
Boas Práticas: 1) na Irlanda, existem diretrizes para os Procuradores Públicos que
UHJXODPDVXDUHOD©¥RFRPD3RO¯FLDHTXHWDPE«PGHWDOKDPDVGLUHWUL]HVDSUHVHQWDGDV
pelo Governo sobre a forma como os Procuradores Públicos devem tratar e interagir
com as vítimas; 2) como forma de evitar conflitos entre o Procurador Público e a vítima,
em Portugal, os juízes de instrução agem como uma espécie de pessoa intermediária;
3) A Espanha conta com Jurisdições específicas para vítimas de violência com base
no género, com distanciamento físico face ao resto do tribunal, com privacidade para
receber as vítimas.
Relativamente ao direito à informação, de acordo com os resultados do
TXHVWLRQ£ULR R SURFXUDGRU S¼EOLFR WHP XP SDSHO D GHVHPSHQKDU QD SUHVWD©¥R GH
informações às vítimas. O preceito que exige que os procuradores públicos prestem
informações às vítimas consiste numa disposição normativa, independentemente de se
tratar do código de processo penal, um diploma legal específico ou diretrizes internas.
É evidente que isto se encontra relacionado com o papel preponderante do procurador
S¼EOLFRQDIDVHLQLFLDOGRSURFHVVRSHQDOQDPDLRULDGRVFµGLJRVGHSURFHVVRSHQDO v.g.
3RUWXJDOH&UR£FLD 0HVPRQRVLVWHPDHVSDQKROHPTXHDIDVH
de investigação é conduzida pelos juízes de instrução, através da
polícia, os procuradores públicos são responsáveis por diligências
diferentes ao longo do processo penal, nomeadamente
diligências de investigação, preliminares, informativas
HSURFHGLPHQWDLV $OIRQVR5RGU¯JXH]S£JV
 $GLFLRQDOPHQWHQRVLVWHPDLUODQG¬VHPTXHR
Diretor dos Serviços de Ação Penal [Director of Public
Prosecution] não tem quaisquer poderes de direção
VREUHDVHQWLGDGHVGHLQYHVWLJD©¥R SRO¯FLD DVGLUHWUL]HV
WDPE«PSUHYHHPTXHDVGXDVHQWLGDGHVWUDEDOKHPHP
FRQMXQWRHTXHRSURFXUDGRUS¼EOLFRDFRQVHOKHDSRO¯FLD
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'D¯TXHRVVHUYL©RVGHD©¥RSHQDODLQGDGHVHPSHQKDPXPSDSHOLPSRUWDQWHHPJDUDQWLU
a eficácia dos direitos das vítimas, nomeadamente, os Procuradores Públicos devem
WUDEDOKDUFRPDGardaí para garantir que a vítima seja plenamente informada quando ao
SURFHVVRHDRSURFHGLPHQWRSHQDLV $UWLJR|Q¼PHURV$UWLJRV|H|$UWLJR|
DO¯QHD F HQ¼PHUR$UWLJRV||GRVictims Act>/HLVREUHRV'LUHLWRVGDV9¯WLPDV@ 
No entanto, na maioria dos países, existe uma falta de instruções por parte do
3URFXUDGRU3¼EOLFR¢3RO¯FLDUHODWLYDPHQWH¢IRUPDGHSUHVWDULQIRUPD©·HV¢VY¯WLPDV VHLV
SD¯VHVUHVSRQGHUDPQHJDWLYDPHQWHDHVWDGHFODUD©¥RR3D¯V%DVFR&UR£FLD$OHPDQKD
6X«FLD0DOWDH+XQJULD ΖVWR«SUHRFXSDQWHGDGRTXH«DSRO¯FLDTXHPQRUPDOPHQWH
estabelece o primeiro contacto com as vítimas, sendo que a transmissão de informações
deveria ser controlada pelo procurador público. É particularmente preocupante quando
se considera a relevância deste direito, dado que a eficácia de todos os outros direitos
dependerá de que sejam prestadas às vítimas informações relativas a esses direitos
*URHQKXLMVHQ 3HPEHUWRQS£J 
Foi ainda possível concluir que, mesmo quando estas informações são prestadas
SHORSURFXUDGRUS¼EOLFRQ¥RH[LVWHQHQKXPSURFHGLPHQWRVLVWHP£WLFRHSDGURQL]DGR
numa base nacional e institucional, para a prestação de informações às vítimas. Em
DOJXQVSD¯VHVWDLVFRPR3RUWXJDOHD$OHPDQKDDUD]¥RSRGHU£SDVVDUSHODDXWRQRPLD
regional do ministério público, dado que existem secções regionais para os serviços de
D©¥RSHQDOGHDFRUGRFRPR(VWDWXWRGR0LQLVW«ULR3¼EOLFRȂDUWLJR|GD/HL
Procuradoria-Geral Distrital TXHSRGHPGDURUGHQVHLQVWUX©·HVHVSHF¯ILFDV cfr. artigo
|Q|DO¯QHDD GD/HL RTXHSUHMXGLFDDFRQVWUX©¥RGHXPDHVWUDW«JLD
QDFLRQDO1D$OHPDQKDGDGDDDUTXLWHWXUDIHGHUDOGRSD¯V Länder RVVHUYL©RVGHD©¥R
penal regionais têm a faculdade de dar instruções ao ministério público, uma vez que
estes se subordinam aos serviços de ação penal regionais estabelecidos em cada Tribunal
5HJLRQDO6XSHULRU iiHGD/HLVREUHD&RQVWLWXL©¥RGRV7ULEXQDLV 6LHJLVPXQG
S£J 
3DUDDO«PGRTXHM£IRLUHIHULGRRSURFHGLPHQWRQ¥RIRLDQWHFHGLGRSRUZRUNVKRSV
IRUPD©¥RRXLQLFLDWLYDVVHPHOKDQWHVGHPRGRDJDUDQWLUXPDERDDUWLFXOD©¥RQDPDLRULD
GRV SD¯VHV v.g. 3RUWXJDO $OHPDQKD 6X«FLD H +XQJULD  3RU«P LVWR Q¥R FRQWUDULD D
Diretiva, dado que a mesma não exige uma forma padronizada para a prestação de
informações. Apenas exige aos Estados-Membros que garantam que sejam prestadas às
Y¯WLPDVDVLQIRUPD©·HVSUHYLVWDVQRDUWLJR|Q|RTXHFRQIHUHDOJXPDVXEMHWLYLGDGH
quanto à forma com que se prestam estas informações. Apesar de que existem exemplos
de que comunicação escrita padronizada ou mesmo cópias integrais de disposições
QRUPDWLYDV V¥R HQWUHJXHV ¢V Y¯WLPDV ΖYDQNRYLF et al.  S£JV   IRL SRVV¯YHO
encontrar nas respostas recebidas de todos os países a importância que é dada à
explicação oral dos direitos à vítima, para além de simplesmente entregar minutas
escritas com uma lista padronizada de direitos. Um bom exemplo desta tendência é a
Irlanda, em que os gabinetes competentes no âmbito do Gardaí disponibilizam de forma
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padronizada panfletos e informações escritas às vítimas, mas prestarão informações
orais a vítimas específicas, tais como os familiares das vítimas de crimes violentos, por
exemplo, demonstrando a importância das informações orais prestadas, pelo menos,
a determinadas vítimas.
Da análise aos resultados, foi possível observar alguma disparidade no conteúdo do
direito à informação, dado que, em certos casos, o mesmo não depende da severidade
do crime, mas antes da tipologia de determinados crimes, a qual varia entre os países.
3RUH[HPSORQR3D¯V%DVFRHHP3RUWXJDODVY¯WLPDVUHFHEHPXPDOLVWDGRVVHXVGLUHLWRV
específicos, de acordo com o tipo de crime em causa, e ainda uma lista genérica de todos
RVGLUHLWRVGHILQLGRVSHODOHLDRSDVVRTXHQD&UR£FLD$OHPDQKDH+XQJULDDVY¯WLPDV
apenas recebem uma lista genérica de todos os direitos definidos pela lei. As soluções
SRUWXJXHVDHEDVFDHQFRQWUDPVHHPOLQKDFRPD'LUHWLYDGDGRTXHRDUWLJR|Q|
LQGLFDTXHRGHWDOKHHDOFDQFHGDVLQIRUPD©·HVSUHVWDGDVSRGHU£YDULDUFRQVRDQWHDV
necessidades das vítimas, bem como as características pessoais das vítimas e o crime
FRPHWLGRRTXHWDPE«PVHHQFRQWUDHPOLQKDFRPDVXDDERUGDJHPJHUDOGHQHFHVVLGDGHV
individuais. No entanto, esta disparidade poderá ocorrer por força da dificuldade relativa
ao conceito de vítima, dado que o conteúdo da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas
FRQYRFDTXHUDSHVVRDVLQJXODUTXHVRIUHXRGDQRFRPR DOJXQV IDPLOLDUHVHPERUD
possa discutir-se se é necessário ter uma avaliação externa em relação a esta questão,
nomeadamente por parte dos serviços de apoio às vítimas ou dos serviços estatais, que
confirme a existência efetiva de uma vítima. Assumindo essa subjetividade, o conteúdo
do direito à informação prestada à vítima poderá depender de uma avaliação individual
efetuada por uma autoridade externa, algo que poderá ser considerado prejudicial à
HILF£FLDGRDUWLJR|GD'LUHWLYD3DUDUHVROYHUHVWHSUREOHPDDVROX©¥RSRGHULDVHU
aquela que se encontrou em Portugal: a criação de gabinetes especializados dentro
dos serviços de ação penal que, em colaboração com organizações de apoio às vítimas,
prestassem informações orientadas, entre outras, a vítimas específicas.
Por último, como forma de simplificação do, por vezes, complexo mundo do processo
penal para as vítimas, o que se pode ver pela disparidade dos resultados do questionário,
o qual demonstra que também é complexo para os profissionais envolvidos, as vítimas
deveriam poder ter acesso a informações gerais e empáticas mesmo antes de se dirigirem
às autoridades. A Irlanda desenvolveu um grande conjunto de informações online para
este efeito. Esta iniciativa pode provar ser especialmente benéfica em determinadas
jurisdições, como a Irlanda, nas quais as vítimas não têm um papel fundamental no
SURFHVVRSHQDOHSRGHPVHUVHQWLUVHGHL[DGDVIRUDGRSURFHVVRDVVHJXUDQGRTXHDV
vítimas gozam de um estatuto igual - ou, no mínimo, menos desigual - aos das partes
LQWHUYHQLHQWHVQRSURFHVVR 3«UH]0DU¯QS 

Boas Práticas: 1) importância atribuída à explicação oral dos direitos das vítimas
em todos os países, para além da mera entrega de autos escritos com uma lista de
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direitos estandardizada; 2) na Irlanda, as informações orais são prestadas a vítimas de
crime específicas, em vez de através de meios escritos estandardizados; 3) na Irlanda,
as vítimas têm fácil acesso a informações online sobre os seus direitos no âmbito do
processo penal e de como os pôr em prática ; 4) em Portugal, existem gabinetes
especializados em alguns serviços de ação penal que prestam informações a vítimas
de crime específicas.
No que se refere à secção relativa aos direitos das vítimas quando apresentam
uma denúncia, as diferentes soluções observadas em diferentes países participantes
são obviamente reflexo de cada regime jurídico. Em países em que os procuradores
S¼EOLFRVGHVHPSHQKDPXPSDSHOSULQFLSDOQDIDVHLQLFLDOGRSURFHVVRSHQDOFRPR«R
FDVRGH3RUWXJDOHVWHVUHFHEHPGHQ¼QFLDV HPERUDQ¥RH[FOXVLYDPHQWH HQTXDQWRQRV
regimes jurídicos em que a fase de investigação é liderada pela Polícia, é principalmente
a Polícia que tem competência para o fazer, como é o caso da Irlanda.
1RXWURV SD¯VHV FRPR R 3D¯V %DVFR H GH HQWUH RV SD¯VHV GD SDUFHULD H[WUD D
$OHPDQKD Q¥R « Vµ D 3RO¯FLD TXH SRGH UHFHEHU GHQ¼QFLDV PDV WDPE«P R MXL] H RV
procuradores públicos. Esta disparidade não põe em risco a eficácia dos direitos das
Y¯WLPDVTXDQGRDSUHVHQWDPXPDGHQ¼QFLDGDGRTXHRIRFRGRDUWLJRb|GD'LUHWLYD
não tem a ver com uma perspetiva formal relativamente à entidade competente para
receber denúncias, mas antes material, no que diz respeito à eficácia dos direitos das
vítimas quando apresentam uma denúncia. Assim, o motivo de preocupação consiste
no seguinte: quanto mais entidades forem competentes para receber denúncias mais
formação deve ser prestada, e devendo ser assegurada a coordenação pelas autoridades
nacionais quando a entidade que receber a denúncia não for uma autoridade judicial
SURFXUDGRUS¼EOLFRRXMXL] PDVe.g. a Polícia ou o instituto de medicina forense.
1RDUWLJRD'LUHWLYDH[LJHTXHDVY¯WLPDVUHFHEDPXPDGHFODUD©¥RSRUHVFULWR
da receção da denúncia formal por elas apresentada, estando esta exigência plenamente
DVVHJXUDGDQDPDLRULDGRVSD¯VHV H[FHWRQD&UR£FLDHGRODGRGDSDUFHULDH[WUDHP
0DOWD VHQGRHVWDREULJD©¥RUHFRQKHFLGDSRUOHL0DVRWLSRGHGRFXPHQWRHQWUHJXH¢
vítima diverge, mesmo no seio de um mesmo país, dado que, em alguns casos, a vítima
recebe cópia da denúncia com o número do processo Portugal, 9 respostas, e Croácia,
e, noutros casos, apenas recebe um auto de denúncia com o número do processo,
v.g. 3RUWXJDOUHVSRVWDVH6X«FLD3RUYH]HVDY¯WLPDUHFHEHDSHQDVXPUHFLERTXH
UHFRQKHFHTXHDPHVPDDSUHVHQWRXDGHQ¼QFLDFRPRQ¼PHURGRSURFHVVRRTXH«
RFDVRGD&UR£FLDGDΖUODQGDHGD$OHPDQKD(QR3D¯V%DVFRDPDLRULDGRVLQTXLULGRV
respondeu que a vítima recebe cópia da denúncia. Na Croácia, quando a vítima só
apresenta denúncia diretamente junto dos serviços competentes ou por email, recebe
uma confirmação de que a denúncia foi submetida ou remetida. Na Hungria, o inquirido
respondeu que quando a denúncia é apresentada através de auto, a vítima recebe
([HPSORVGHVVDVIRQWHVHVW¥RGLVSRQ¯YHLVHP
KWWSVZZZJDUGDLHHQYLFWLPVHUYLFHVJDUGDYLFWLPVHUYLFHHQJOLVKYLFWLPLQIRUPDWLRQERRNOHWSGI; e KWWSVZZZ
FLWL]HQVLQIRUPDWLRQLHHQMXVWLFHYLFWLPVBRIBFULPH\RXUBULJKWVBDVBDBYLFWLPBRIBFULPHKWPO FRQVXOWDGRDGH$JRVWRGH 
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FµSLDGRUHVSHWLYRDXWR$IDOWDGHGHWDOKHGD'LUHWLYDSURPRYHHVWDGLVSDULGDGHGDGR
TXHRDUWLJRDFLPDPHQFLRQDGRDSHQDVH[LJHTXHGHVWDFRQILUPD©¥RSRUHVFULWRGD
receção da denúncia formal apresentada conste a descrição dos elementos básicos do
crime em questão.
Na maioria dos países existe a obrigação de estabelecer o direito da vítima a
ID]HUVH DFRPSDQKDU GH XPD SHVVRD GD VXD HVFROKD GXUDQWH R SURFHVVR H[FHWR QD
Hungria e em Malta, de entre os países da parceria extra. Em alguns países, como
3RUWXJDOWDOQ¥RFRQVWLWXLUHDOPHQWHXPDREULJD©¥ROHJDOGDGRTXHR$UWLJR|Q|
do Estatuto da Vítima apenas o consagra como possibilidade. Esta obrigação também
não existe na Croácia, embora este direito esteja previsto no Código do Processo Penal.
Nomeadamente, se o procurador público ou o tribunal não permitissem à vítima usar
deste direito, a vítima não teria a oportunidade de recorrer de uma tal decisão. Para
além disso, a legislação portuguesa reflete a transposição direta da Diretiva, dado que
DSHQDVSUHY¬HVWHDFRPSDQKDPHQWRQRSULPHLURFRQWDFWRFRPDVDXWRULGDGHVHQ¥R
HPWRGDVDVIDVHVGRSURFHVVRSHQDOWDOFRPRDVROX©¥RFRQVWDQWHGRDUWLJRGD
Diretiva. Mas as legislações nacionais, como a portuguesa, não garantem uma verdadeira
REULJD©¥RPDVDQWHVXPDSRVVLELOLGDGHHQTXDQWRD'LUHWLYD DRXWLOL]DUDIUDVHȊRV
(VWDGRV0HPEURVGHYHPDXWRUL]DUDVY¯WLPDVDID]HUVHDFRPSDQKDUȋ SDUHFHVHUPDLV
exigente. Assim, as legislações que preveem apenas uma possibilidade, não estão em
OLQKDFRPD'LUHWLYDGDGRTXHQ¥RGHYHULDWUDWDUVHDSHQDVGHXPDSRVVLELOLGDGHPDV
sim de uma obrigação efetiva.
Boas práticas: na Irlanda, em Malta, em Portugal e em EspanhaH[LVWHPVHUYL©RV
GHSDUWDPHQWRV HVSHF¯ILFRV GHQWUR GR 0LQLVW«ULR 3¼EOLFR TXH UHFHEHP GHQ¼QFLDV
investigam determinados tipos de crimes, permitindo uma avaliação individual,
especialmente no caso de vítimas de violência doméstica, crimes de violência sexual,
FULPHVFRQWUDPXOKHUHVHFULDQ©DVHFULPHVFRPEDVHQRJ«QHURFULPHVHFRQµPLFRV
e crimes financeiros; 2) na Irlanda existe um modelo estandardizado para entrega de
uma carta de confirmação às vítimas.
No que se refere ao direito a serviços de apoio, as conclusões refletem
GLVSDULGDGHV LPSRUWDQWHV QR TXH GL] UHVSHLWR ¢ EDVH IRUPDO GR HQFDPLQKDPHQWR
GDGRTXHRTXHVWLRQ£ULRUHYHODPRGHORVGHHQFDPLQKDPHQWRH[LVWHQWHVDRDEULJRGH
/HLVUHJXODPHQWRVSURWRFRORVHWFHVSHOKDQGRDDUTXLWHWXUDGRVUHVSHWLYRVUHJLPHV
SHQDLV3DUDDO«PGLVVRHHPJHUDOK£IDOWDGHVLVWHPDVGHHQFDPLQKDPHQWRQDFLRQDLV
organizados e articulados implementados. Estas duas conclusões devem-se provavelmente
à forma como o artigo 8.º da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas foi concebido, pois a
REULJD©¥RGHDVVHJXUDURHQFDPLQKDPHQWRSRUSDUWHGDVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVHVW£
estabelecido, enquanto é deixada às jurisdições nacionais autonomia para determinarem
DVIRUPDVSDUDIDFLOLWDUHVVHHQFDPLQKDPHQWR3RUXPODGRLVWRJDUDQWHTXHDVMXULVGL©·HV
nacionais podem adaptar a prestação de serviços de apoio pela vítima à sua realidade
nacional. Por outro lado, tal dá origem a disparidades entre os Estados Membros, o que
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pode levar a resultados não pretendidos - especialmente no que se refere a vítimas
transfronteiriças - comprometendo a eficácia do direito de acesso das vítimas a esses
serviços.
Conjugando o que acabou de ser dito com a análise conjunta dos resultados do
questionário e a caracterização dos quatro países parceiros, facilmente se conclui que,
GHXPDSHUVSHWLYDJOREDOQ¥RH[LVWHREULJD©¥ROHJDOGHHQFDPLQKDPHQWRGDYLWLPDSDUD
serviços de apoio à vítima na perspetiva dos serviços de ação penal, apesar de alguns
inquiridos da Croácia terem dado uma resposta positiva. De forma predominante, as
respostas da Irlanda e de Portugal indicaram a inexistência de uma obrigação legal,
salientando antes a existência de uma tal possibilidade. Assim, não é obrigatório o
HQFDPLQKDPHQWR GD Y¯WLPD SDUD VHUYL©RV GH DSRLR ¢ Y¯WLPD $V REVHUYD©·HV DFLPD
referidas exigem discussão adicional, pois podem ser vistas como um bom começo,
GDGRTXHRHQFDPLQKDPHQWRSDUDVLVWHPDVGRVVHUYL©RVGHDSRLR¢Y¯WLPDQR¤PELWRGD
Diretiva deveria, idealmente, resultar de uma avaliação individual da vítima em questão
e, mais importante, respeitar a vontade e o consentimento informado da vítima. Mas, ao
PHVPRWHPSRDRS©¥RGHQ¥RFRQVLGHUDUXPDVROX©¥RGHH[FOXV¥R RSWRXW SRGHULD
GDU RULJHP ¢ DXV¬QFLD PDWHULDO GH HQFDPLQKDPHQWR H GHVVD IRUPD D IDOWD GH XP
VXSRUWH¢Y¯WLPDHILFD](PVXPDRVLVWHPDGHHQFDPLQKDPHQWRQ¥R«LPSOHPHQWDGR
para tratar de exigências próprias do processo penal, como ocorre, por exemplo, com
os serviços de Justiça Restaurativa enquanto medida de diversão. Diversamente, neste
FDVR R HQFDPLQKDPHQWR RFRUUH SDUD DVVHJXUDU DV QHFHVVLGDGHV GD Y¯WLPD H « SRU
LVVRTXHXPVLVWHPDDXWRP£WLFRGHHQFDPLQKDPHQWRSRGHULDHP¼OWLPDDQ£OLVHQ¥R
considerar a vontade da pessoa concreta, de uma pessoa que sendo vítima nessa altura
poderia, num outro contexto, decidir por si própria se pretendia ou não beneficiar de
um determinado serviço ou apoio, público ou provado. Porque não poderia uma pessoa
decidir por si própria qual o tipo de apoio pretendido, enquanto vítima? A liberdade de
decisão é imperiosa.
Ainda relativamente à conclusão anterior, deve
considerar-se o que foi anteriormente discutido sobre
os papeis dos diferentes guardiões dos direitos
das vítimas no processo penal, nomeadamente,
a possibilidade de os resultados descritos serem
reflexo do facto de, na maioria dos casos, nos
países parceiros ser a Polícia a entidade com
quem as vítimas têm o primeiro contacto. De
facto, um participante da Irlanda afirmou que,
QDSU£WLFDRHQFDPLQKDPHQWR«IHLWRSHOD3RO¯FLD
e não constitui, tecnicamente, um verdadeiro
HQFDPLQKDPHQWR'RVSD¯VHVGDSDUFHULDH[WUD
surge a mesma tendência, uma vez que os
participantes de Malta e da Suécia também
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LQGLFDUDPD3RO¯FLDFRPRWHQGRFRPSHW¬QFLDSDUDSURPRYHURHQFDPLQKDPHQWRHP
análise. Por isso, a circunstância de os Procuradores não estarem legalmente vinculados
SRUXPVLVWHPDGHHQFDPLQKDPHQWRHVWDEHOHFLGRQ¥RLPSOLFDDFRQFOXV¥RDXWRP£WLFD
GH TXH Q¥R RFRUUH HQFDPLQKDPHQWR QXP GHWHUPLQDGR (VWDGR 2 HQFDPLQKDPHQWR
GHYH RFRUUHU HP OLQKD FRP D 'LUHWLYD VREUH RV 'LUHLWRV GDV 9¯WLPDV H RV LQTXLULGRV
da Croácia e de Portugal, indicaram, na sua maioria, que os serviços de ação penal
HQFDPLQKDP GH IDFWR DV Y¯WLPDV SDUD VHUYL©RV GH DSRLR &RQWXGR RV LQTXLULGRV GD
Irlanda responderam negativamente, como reflexo de ser essencialmente a Polícia que
lidera a fase de investigação. Como referido supra, a Irlanda costumava ter um sistema
GHHQFDPLQKDPHQWRLPSOHPHQWDGRRTXDOIRLDEDQGRQDGRDSµVTXHVW·HVOHYDQWDGDV
sobre a proteção de dados da vítima. Tal constitui um bom exemplo dos desafios da
H[HFX©¥RGHXPHQFDPLQKDPHQWRGLUHWRSHODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVSDUDRVVHUYL©RV
GHDSRLR¢Y¯WLPDHVREUHRWLSRGHLQIRUPD©·HVTXHGHYHULDPVHUSDUWLOKDGDV2TXH
nos conduz à análise da conclusão seguinte.
Os inquiridos de todos os países participantes responderam de modo díspar
quanto ao tipo de informações que deveriam ser prestadas aos serviços de apoio às
Y¯WLPDV$OJXQVDW«UHVSRQGHUDPTXHOKHVV¥RWUDQVPLWLGRVGHWDOKHVVREUHRFDVR$
PDLRULDGDVUHVSRVWDV¢TXHVW¥RUHODWLYDDRPRGHORGHHQFDPLQKDPHQWRUHYHORXTXH
são prestadas informações às vítimas sobre os serviços de apoio existentes, cabendo
¢Y¯WLPDDHVFROKDGHUHFRUUHUDRVPHVPRVRXQ¥R(VVDPHVPDWHQG¬QFLDJHUDOVXUJH
QRXWURV SD¯VHV SDUFHLURV SRLV R LQTXLULGR GD $OHPDQKD QRWRX TXH QD SU£WLFD RV
serviços de ação penal apenas prestam informações às vítimas sobre os serviços de
DSRLRH[LVWHQWHV1RHQWDQWRQRFDVRGH3RUWXJDOLQTXLULGRVGHXPWRWDOGH
UHVSRQGHUDPTXHDY¯WLPDDXWRUL]DRVSURFXUDGRUHVDID]HUHPWDLVHQFDPLQKDPHQWRV
Isto levanta a questão de saber se é suficiente informar as vítimas dos seus direitos aos
VHUYL©RVGHDSRLRHLQGLF£ORV$'LUHWLYDUHIHUHHVSHFLILFDPHQWHTXHRHQFDPLQKDPHQWR
deve ser feito pelas entidades competentes para os serviços de apoio às vítimas.
Portanto, uma interpretação a contrario não parece enquadrar-se no âmbito do artigo
8º. Em última análise, isto traz-nos, novamente, à delicada questão de saber se esses
HQFDPLQKDPHQWRVSRGHPRXGHYHPRFRUUHUVHPRFRQVHQWLPHQWRGDVY¯WLPDVGHIRUPD
DXWRP£WLFD(XPDYH]PDLVVRPRVFRQIURQWDGRVFRPDOLQKDGHDUJXPHQWD©¥RDFLPD
que não negligencia os dados qualitativos que apontam para a vontade das vítimas de
receberem ofertas de apoio de forma proativa sem um pedido formal ou de aceitar
XPPHFDQLVPRGHHQFDPLQKDPHQWRQDFLRQDODXWRPDWL]DGR 9LFWLPV6XSSRUW(XURSH
S£JV $TXHVW¥RDTXL«TXHRVJRYHUQRVQDFLRQDLVGHYHPSURPRYHUXPD
articulação precisa entre as jurisdições formais, nomeadamente a polícia, procuradores
e juízes, com serviços de apoio às vítimas e, quando se fala em articulação precisa,
não estamos pura e simplesmente a apontar para a necessidade de uma lei, protocolo
RX LQVWUXPHQWR VHPHOKDQWH (VWHV Q¥R UHVROYHP R SUREOHPD HP DQ£OLVHper se , tal
como evidenciam os resultados do questionário. Sobre o tema dos protocolos de
FRRUGHQD©¥RHQWUHRV6HUYL©RVGH$©¥R3HQDOXPLQTXLULGRGDΖUODQGDVXEOLQKRXTXH
WRGDVDVIRUPDVGHFRRSHUD©¥RSRGHPVHULPSOHPHQWDGDVPDVȊ«WRWDOPHQWHad hocȊ
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HXPLQTXLULGRGD$OHPDQKDFRQVLGHURXHVVDVIRUPDVGHFRRSHUD©¥RGHSHQGHQWHVGD
GHFLV¥RGR0LQLVW«ULR3¼EOLFRHPFDXVDDFUHVFHQWDQGRTXHȊDOJXQVW¬PXPDHVWUHLWD
FRODERUD©¥RFRPRVVHUYL©RVGHDSRLRRXWURVQ¥Rȋ(VVHIDFWRSDUHFHFDXVDUXPG«ILFH
na coesão dos sistemas nacionais. Posto isto, e retomando a nossa ideia, a abordagem
TXH VH SUHWHQGH FRQFUHWL]DU H[LJH EDVHV FRPXQV GH WUDEDOKR TXH FRQVWUXDP XPD
IRUPDVHPHOKDQWHGHFRPXQLFDU¢Y¯WLPDDH[LVW¬QFLDGHVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDV
FRPIRUPD©¥RFRQMXQWDGRVSURILVVLRQDLVTXHWUDEDOKDPQRPHVPD£UHDGHMXULVGL©¥R
sobre como e o que comunicar de forma a poder, como principalmente apontaram os
LQTXLULGRVSRUWXJXHVHVFRQGX]LU¢DXWRUL]D©¥RGDVY¯WLPDVSDUDVHUHPHQFDPLQKDGDV
para serviços de apoio às vítimas. Esta abordagem pode, ao mesmo tempo, resolver
o problema da falta de acesso aos serviços de apoio às vítimas que, por exemplo, os
VLVWHPDVGHHQFDPLQKDPHQWRDXWRP£WLFRWHQWDPXOWUDSDVVDUUHVSHLWDQGRRVGLUHLWRV
das vítimas, nomeadamente a liberdade de decisão e o direito à privacidade e também
o que parece ser a vontade dos Estados-Membros nos termos do artigo 8.º da Diretiva.
Projetando a ideia um pouco mais além, a articulação em questão poderia até mesmo
LUDRGHWDOKHGHLQGLFDURWLSRGHLQIRUPD©¥RDSUHVWDUSRUH[HPSORDWUDY«VGHXP
modelo preparado em conjunto que considere as informações mínimas e relevantes que
XPVHUYL©RGHDSRLR¢VY¯WLPDVSUHFLVDULDUHFHEHUHPUHOD©¥RDXPHQFDPLQKDPHQWR
autorizado pela vítima e feito pelo Procurador Público, nomeando a vítima, os seus
contactos e, pelo menos, os factos básicos sobre o caso, a fim de preparar o primeiro
contacto com mais precisão, garantindo por exemplo que o profissional do serviço de
apoio às vítimas que entra em contacto com a vítima está realmente preparado para
DWHQGHU ¢V H[LJ¬QFLDVHVSHFLILFLGDGHV GR FDVR 1XPD QRWD SRVLWLYD D DYDOLD©¥R GR
questionário mostra que existe algum tipo de cooperação entre os serviços de ação
penal e os serviços de apoio às vítimas, exceto no que diz respeito aos inquiridos da
Croácia. As respostas sobre os tipos de cooperação existentes mostram que, acima
de tudo, a cooperação diz respeito à formação e à participação em iniciativas como
DVHQVLELOL]D©¥R$PDLRULDGRVLQTXLULGRVHP3RUWXJDOH(VSDQKDUHVSRQGHXTXHRV
SURFXUDGRUHVS¼EOLFRVVROLFLWDPTXHRVWUDEDOKDGRUHVGRVVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDV
DFRPSDQKHPDVY¯WLPDV8PLQTXLULGRGR3D¯V%DVFRUHVSRQGHXTXHRVSURFXUDGRUHV
S¼EOLFRV¢VYH]HVVROLFLWDPHQFDPLQKDPHQWRVSDUDDSRLDUHFXLGDUGDVY¯WLPDV/HYDQGR
tudo em consideração, a articulação está em andamento, mas poderia ser elevada a
XPWLSRGHDERUGDJHP
$LQGDTXHXPDPHOKRUDUWLFXOD©¥RSRVVDVHULPSOHPHQWDGDRVHQFDPLQKDPHQWRV
serão em vão se não existirem serviços de apoio à vítima. E a verdade é que, apesar
dos esforços dos governos nacionais, os serviços de apoio às vítimas são prestados
principalmente por ONG. Observando o mapeamento dos países parceiros acima, as
21*W¬PGHVHPSHQKDGRXPSDSHOFUXFLDOQDSUHVWD©¥RGHVVHVVHUYL©RVQDV¼OWLPDV
décadas e continuam a ser os principais prestadores de serviços de apoio às vítimas da
criminalidade. Em geral, carecem de financiamento e coordenação suficientes com as
entidades públicas e geralmente têm uma distribuição territorial deficiente. Ao afirmálo, não se está a argumentar que as ONG devam ser substituídas por uma solução com



RELATÓRIO PROVÍTIMAS - O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS

base no Estado. O problema é que quando os serviços de apoio às vítimas funcionam
sob uma lógica de mercado livre, as considerações geográficas, recursos financeiros
e até mesmo a pressão dos meios de comunicação podem ditar a colocação de ONG
em grandes centros urbanos e o apoio às tipologias de vítimas estatisticamente mais
carenciadas ou de acordo com a imprensa, deixando todos as outras desprotegidas. Os
SD¯VHVSDUFHLURVSURFXUDPS¶UHPPDUFKDIRUPDVGHXOWUDSDVVDUHVWDVGLILFXOGDGHV1D
Croácia, por exemplo, os serviços de apoio às vítimas encontram-se nos tribunais e o
financiamento é concedido a ONG que operam onde esses tribunais não existem e onde,
consequentemente, não existem serviços de apoio às vítimas. No entanto, não existe
um serviço de apoio às vítimas com uma mentalidade generalista, ou seja, dedicado a
prestar apoio a todas as vítimas, independentemente do tipo de crime em causa. Na
Irlanda, a Polícia e os serviços de ação penal têm estado envolvidos em diversas iniciativas
para promover o desenvolvimento do sistema de apoio e criar entidades especializadas
no seio das suas organizações para prestar informação e assistência às vítimas. Em
Portugal, os protocolos celebrados entre o Ministério Público e os prestadores de apoio
não governamentais levaram à integração de gabinetes de apoio às vítimas no Ministério
3¼EOLFR HQDVHVTXDGUDV $(VSDQKDSRVVXLXPDUHGHS¼EOLFDGHHVFULWµULRVGHDSRLR
específicos, bem como procuradores públicos designados para ajudar algumas vítimas.
Por fim, e confirmando a previsão que consta da análise da literatura acima, os
SDUWLFLSDQWHVLQGLFDUDPTXHDVY¯WLPDVHQFDPLQKDGDVDRVVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDV
são principalmente vítimas de violência doméstica, violência sexual e tráfico de seres
KXPDQRVRXVHMDY¯WLPDVGHFHUWRVWLSRVGHFULPHV2PDSHDPHQWRGRVSD¯VHVSDUFHLURV
confirma esta tendência, visto que nos quatro países parceiros pode-se observar um
contexto de atendimento especializado para determinadas vítimas, mais uma vez
UHIOHWLQGRDVSHWRVFXOWXUDLVGDMXULVGL©¥RHPTXHVW¥R$W¯WXORGHH[HPSORHP(VSDQKD
é concedido apoio específico a vítimas de terrorismo. Uma solução diferente surge em
3RUWXJDORQGHD$VVRFLD©¥R3RUWXJXHVDGH$SRLR¢9¯WLPD $3$9 SURPRYHXPVLVWHPD
nacional e universal de apoio à vítima, com financiamento governamental e privado,
existindo outros serviços de apoio às vítimas com um âmbito focado na tipologia da
vítima.
Em síntese, os Estados-Membros parceiros da UE têm
um processo contínuo de institucionalização de organizações
que atendem às necessidades das vítimas. No entanto,
este processo ainda carece da coordenação e financiamento
no que diz respeito às organizações não governamentais,
prestadoras de serviços de apoio às vítimas de longa data,
conforme referido ao longo destas páginas. Os resultados
GRTXHVWLRQ£ULRFRQILUPDPTXHȊDVFLUFXQVW¤QFLDVSRO¯WLFDVH
sociais nacionais influenciam a forma como os serviços de apoio
¢VY¯WLPDVV¥RHQWHQGLGRVHDSULRULGDGHTXHOKHV«GDGD
SHORVJRYHUQRVLQGLYLGXDLVȋGLILFXOWDQGRRDFHVVRDHVVHV
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VHUYL©RV *DYULHOLGHVS£J 1RHQWDQWRLPSRUWDUHIHULUTXHKRXYHSURJUHVVRV
e que a construção de uma cultura de cooperação e investimento orientados para as
vítimas, em particular entre as partes interessadas do sistema penal, é um processo
demorado.
Boas Práticas: 1) na Irlanda existe um sistema coordenado para vítimas de Tráfico
de Seres Humanos, abordagem essa que pode ser considerada para outros tipos de
crime; 2) na Irlanda, foram criadas divisões específicas dentro da polícia, juntamente
com serviços de ação penal especializados para ajudar as vítimas; 3) foram celebrados
protocolos em Portugal para o desenvolvimento de gabinetes de apoio à vítima no
Ministério Público; 4) Os serviços de apoio às vítimas em Espanha são competentes
para prestar informação às vítimas sobre direitos específicos, nomeadamente sobre os
serviços de Justiça Restaurativa disponíveis; 5) O financiamento pela Croácia de ONG
em regiões onde não existem tribunais com serviços de apoio às vítimas é visto como
uma solução criativa.
Em relação ao tema da Justiça Restaurativa, se quiséssemos resumir numa
palavra as principais conclusões dos resultados do questionário, provavelmente seria
desanimador e é por isso que a discussão a seguir neste ponto específico exige uma
análise jurídica adicional e esforços de considerações dogmáticas. Desanimador porque
o diagnóstico emergente dos resultados do questionário é a falta de familiaridade com
a Justiça Restaurativa. Parece que estamos diante do Leão de Wittgenstein, afinal. De
facto, ao cruzar o mapeamento dos países acima com os resultados do questionário,
DFRQFOXV¥RLPHGLDWD«RGHVFRQKHFLPHQWRGDOHLVREUHRWHPDGD-XVWL©D5HVWDXUDWLYD
H DV SU£WLFDVVHUYL©RV UHVWDXUDWLYRV « WUDQVYHUVDO RX VHMD DFRQWHFH UHSHWLGDPHQWH
HPWRGRVRVSD¯VHV1HQKXPGRVLQTXLULGRVWHPSOHQRFRQKHFLPHQWRGDVXDSUµSULD
regulamentação nacional, o que pode ser comprovado por uma série de exemplos.
Embora os serviços de Justiça Restaurativa sejam estabelecidos por lei, geralmente
sob a forma de mediação vítima-autor do crime, algo que pode ser entendido como
OHJDGRGD'HFLV¥R4XDGURGHDLQGDDVVLPDH[DWDIDVHSURFHVVXDOSHQDOHPTXH
RVHQFDPLQKDPHQWRVSRGHPRFRUUHUQ¥RHVW£WRWDOPHQWHLQWHUQDOL]DGD3RUH[HPSOR
«SRVV¯YHOYHULILFDUTXHHQTXDQWRHP3RUWXJDORVHQFDPLQKDPHQWRVSDUDVHUYL©RVGH
mediação só são possíveis durante a fase de investigação por iniciativa do Procurador
RX D Q¯YHO SµVVHQWHQ©D cf. DUWLJR | Q|  GD /HL Q|  H DUWLJR | Q| 
GD /HL Q|   DLQGD DVVLP DOJXQV LQTXLULGRV FRQVLGHUDP TXH RV VHUYL©RV GH
Justiça Restaurativa estão disponíveis em qualquer fase. Ainda no mesmo tópico de
GHVFRQKHFLPHQWRGDOHLVHQRVIRFDUPRVQDLGDGHP¯QLPDGDY¯WLPDSDUDSDUWLFLSDUQXP
SURFHVVRUHVWDXUDWLYRDVUHVSRVWDVHYLGHQFLDPGLVSDULGDGHVJUDYHVYDULDQGRHQWUH
HQR3D¯V%DVFRRXDQRVQ¥RDSOLF£YHOGHVFRQKHFLGDQD&UR£FLDRXHQWUHH
anos em Portugal. Importa referir que esta é uma tendência geral, uma vez que Malta,
XPSD¯VH[WUDSDUFHLURWDPE«PUHIHUHXPDLGDGHLPSUHFLVDGHDDQRV'HPRGR
GLYHUVRQDΖUODQGDWRGRVRVLQTXLULGRVUHIHUHP Q¥RKDYHUXPDLGDGHP¯QLPD DVHU
indicada, o que é rigoroso, visto que o regime jurídico nacional opta por não determinar
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uma idade específica para a participação das vítimas, preferindo uma solução adaptável
¢VFDSDFLGDGHVUHDLVGDY¯WLPDHPTXHVW¥RRTXHVLJQLILFDTXHHPFDGDFDVRKDYHU£
uma avaliação para decidir se a vítima está suficientemente preparada ou não para
SDUWLFLSDUQXPSURFHVVRUHVWDXUDWLYR(VVHGHVFRQKHFLPHQWRGD-XVWL©D5HVWDXUDWLYDTXH
o ordenamento jurídico nacional de cada país cristaliza não é meramente superficial e
vai mais longe, ou seja, abarca a razão de ser da Justiça Restaurativa. Os seus princípios
e objetivos não são totalmente compreendidos por quem tem o poder de aplicar os
VHXVPHFDQLVPRVRXVHMDRVSURFHVVRVUHVWDXUDWLYRVSRLVDILUPDUTXHȊQ¥RK£OLJD©¥R
HQWUH-XVWL©D5HVWDXUDWLYDHGLUHLWRVGDVY¯WLPDVȋGHPRQVWUDTXHRVSURILVVLRQDLVFRP
responsabilidades importantes nesta área são estão cientes de que o surgimento da
teoria da Justiça Restaurativa está intimamente ligada aos direitos das vítimas, como
referido acima na análise da literatura.
1XPDQRWDSRVLWLYDRVLQTXLULGRVGR3D¯V%DVFRGHPRQVWUDPPDLRUFRQKHFLPHQWR
sobre a Justiça Restaurativa, região que já conta com o Servicio de Justicia Restaurativa,
ou seja, o Serviço de Justiça Restaurativa, um serviço administrado regionalmente e
FRQVLGHUDGRXPDLPSRUWDQWHUHIHU¬QFLD 6XPDOOLD (VWLDUWHS£J6XPDOOD
S£J 
2V UHVXOWDGRV GR TXHVWLRQ£ULR HYLGHQFLDP VHU GR FRQKHFLPHQWR JHUDO TXH RV
HQFDPLQKDPHQWRV DRV VHUYL©RV GH -XVWL©D 5HVWDXUDWLYD Q¥R V¥R REULJDWµULRV VHQGR
dependentes de juízos de oportunidade, adequação e conveniência. O exposto acima
HVW£HVWULWDPHQWHHPKDUPRQLDFRPROHJDGRGRJP£WLFRGD-XVWL©D5HVWDXUDWLYDWDPE«P
apresentado acima em toda a análise da literatura, pois seria um paradoxo promover
os princípios da Justiça Restaurativa, ou seja, a voluntariedade, e fixar um sistema
REULJDWµULRGHHQFDPLQKDPHQWRVDRPHVPRWHPSR
$LQGDQDTXHVW¥RGRVHQFDPLQKDPHQWRVRXWURGDGRLPSRUWDQWHDSRQWDGRDFLPD
«RVHJXLQWHRVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRVQHPVHPSUHV¥RUHVSRQV£YHLVSRUHQFDPLQKDU
os casos aos serviços de Justiça Restaurativa, mas podem ser considerados os principais
guardiões nesse campo. Enquanto em Portugal e na Croácia a maioria dos participantes
FRQILUPRXTXHRVSURFXUDGRUHVS¼EOLFRVV¥RRVSURPRWRUHVGRHQFDPLQKDPHQWRQD
ΖUODQGDHQD(VSDQKDRVLQTXLULGRVDILUPDUDPTXH«XPDUHVSRQVDELOLGDGHGRVMX¯]HVPDV
WDPE«PHP(VSDQKDHQD&UR£FLDRVSDUWLFLSDQWHVDILUPDUDPTXHHVWDWDPE«PSRGHVHU
uma competência dos serviços de apoio às vítimas, e na Irlanda, atentas as observações
dos participantes, a polícia ou os serviços de liberdade condicional do país também pode
HQFDPLQKDURVFDVRVΖVVRVLJQLILFDTXHDFRPSHW¬QFLDSDUDHQFDPLQKDPHQWRYDULDGH
acordo com o sistema de justiça penal em vigor, bem como com a fase em que a Justiça
Restaurativa se encontra nas diferentes jurisdições. Mas o questionário também confirma
outra tendência já assinalada acima, e também presente no Manual das Nações Unidas
sobre programas de Justiça Restaurativa, uma vez que esta análise recente desses
serviços em vários países de direito anglo-saxónico e direito romano-germânico revelou
que os procuradores públicos eram os guardiões mais comuns do acesso ao programa
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UHVWDXUDWLYR 'DQGXUDQG9RJW /HHS£J (LVVR«FRPSUHHQV¯YHOTXDQGR
consideramos o papel dos serviços de ação penal em processos penais anteriormente
divulgados, juntamente com a constatação de que os Serviços de Justiça Restaurativa
assumem principalmente a natureza de desvio em relação à pequena criminalidade e
o desvio, conforme explicado, ocorre principalmente durante a fase de investigação,
onde os procuradores públicos são em grande parte dominus. De modo a ter uma
visão mais ampla do ponto de situação, deve-se levar em consideração a dicotomia
do legado dos sistemas de justiça penal, pois explicam as diferenças na aplicação
desses mecanismos alternativos no sistema de justiça tradicional: em países de direito
anglo-saxónico, o princípio da oportunidade figura como regra, enquanto em países de
direito romano-germânico, foi introduzido mais recentemente como uma exceção. A
LQWURGX©¥RGRSULQF¯SLRGDRSRUWXQLGDGHQRVVLVWHPDVKLVWRULFDPHQWHLQTXLVLWµULRVWHP
conferido progressivamente aos procuradores públicos maior arbítrio, especificamente
quando confrontados com a decisão de deduzir acusação ou não. No entanto, ainda
se sente resistência a este princípio e, mais precisamente, à utilização de sistemas de
-XVWL©D5HVWDXUDWLYD(LVVR«DOJRTXHSURYDYHOPHQWHH[SOLFDRGHVFRQKHFLPHQWRGD
sua razão de ser e do uso de práticas restaurativas. Para entender o motivo, deve-se
levar em consideração o facto de que tanto o questionário quanto a literatura de países
de direito romano-germânico mostram que as práticas de Justiça Restaurativa são
predominantemente inferidas como medidas de desvio com intervenção das autoridades
judiciárias, vg do procurador público ou do juiz, mais especificamente para a decisão
GHVXVSHQGHURSURFHVVRHPIDFHGDUHSDUD©¥RGDY¯WLPD %HUQX]S£J $LQGD
que a Justiça Restaurativa também possa estar alicerçada no princípio da oportunidade
9DURQD0DUW¯QH]S£J QRPHDGDPHQWHTXDQGRLPSOHPHQWDGDFRPR
mecanismo de desvio alternativo ao processo penal, esta associação
não é precisa, pois as medidas de desvio nem sempre comportam a
fundamentação subjacente à teoria da Justiça Restaurativa explorada
supra na análise da literatura. Para entender inteiramente o motivo
pelo qual isto sucede, é preciso ter em consideração as motivações
KLVWµULFDV H VRFLDLV 3RU H[HPSOR QD &UR£FLD HVVD UHVLVW¬QFLD «
apontada devido ao facto de que o regime socialista anteriormente
instalado favorecia métodos extrajudiciais de solução de conflitos
HPGHWULPHQWRGRVSURFHGLPHQWRVMXGLFLDLV .UDSDFS£J 
Portanto, se a Justiça Restaurativa está associada exclusivamente a
mecanismos alternativos de resolução de litígios, isso pode despertar
D P£ PHPµULDGHVVHWLSRGH-XVWL©D'RQRVVRSRQWRGHYLVWD
rotular a Justiça Restaurativa como RAL é redutor, pois ela pode
operar sob o amplo leque de medidas de desvio, mas com objetivos
diferentes de outras medidas de desvio, como a decisão de suspender
o processo, mas também pode ser contemplada e consagrada no
ordenamento jurídico nacional como forma complementar de fazer
Justiça, seja ao nível pré ou pós-sentença, ou seja, esse regime
deve ser disponibilizado em qualquer fase do processo, quando
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DVSDUWHVLQWHUHVVDGDVDVVLPRGHVHMDUHP *DYULHOLGHVS£J DOJRTXHM£VH
YHULILFDQDOJXQVGRVSD¯VHVLQTXLULGRVFRPR(VSDQKDRQGHR&µGLJR3HQDOSHUPLWH
DERUGDJHQVUHVWDXUDWLYDVHPTXDOTXHUIDVHGRSURFHVVR DUWLJR PDVWDPE«PHP
SD¯VHVGHSDUFHULDH[WUDSRLVQD$OHPDQKDRiDGD6W32SD¯VTXHGHW«PXPGRV
PDLVDQWLJRVSURJUDPDVHSU£WLFDVGH-XVWL©D5HVWDXUDWLYDQRFRQWH[WRHXURSHX 'HODWWUH
:LOOPVS£J WDPE«PUHFRQKHFHDPHGLD©¥RY¯WLPDDXWRUGRFULPHHPWRGDV
as fases do processo. Em suma, os modelos de Justiça Restaurativa não representam
XPVXEVWLWXWRGRVLVWHPDGHMXVWL©DSHQDOQHPGHYHULDP +DUWPDQQS£J
6NHOWRQS£J 
No que diz respeito à ambivalência em matéria de garantias, esta conclusão
específica resulta do facto de a maioria dos inquiridos afirmar que não existem garantias
SDUDDVY¯WLPDVDRDEULJRGRVVHUYL©RVGH-XVWL©D5HVWDXUDWLYDH[FHWRR3D¯V%DVFRHD
Hungria. Nem mesmo garantias especializadas para vítimas específicas, que são cruciais
para posicionar as vítimas, particularmente as vítimas vulneráveis, numa posição de
HTXLGDGHHPUHOD©¥RDRVDXWRUHVGRFULPH 0DUW¯Q'L]S£J 8PDYH]PDLV
DH[FH©¥RV¥RRVLQTXLULGRVGR3D¯V%DVFRHGD+XQJULDTXHLQGLFDUDPDH[LVW¬QFLDGH
garantias, respetivamente, para vítimas vulneráveis e vítimas de violência doméstica. Este
dado é particularmente alarmante. Considerando o consórcio de parceiros do Projeto, a
FRQFOXV¥RDGHTXDGDGHYHVHUTXHH[FHWRD&UR£FLDH SDUFLDOPHQWH 3RUWXJDORVRXWURV
GRLVSD¯VHVΖUODQGD Victims ActQ| H(VSDQKD /HLVREUHRV'LUHLWRVGDV9¯WLPDV
Q| WUDQVSXVHUDPDGLVSRVL©¥RGD'LUHWLYDVREUHRV'LUHLWRVGDV
Vítimas sobre garantias para as vítimas que participam em serviços de Justiça
Restaurativa. Portanto, o alarme vem em duas vagas. A primeira confirma
PDLVXPDYH]RGHVFRQKHFLPHQWRGRGLUHLWRSRUSDUWHGRVLQTXLULGRVGR
questionário sobre um assunto muito sensível: a proteção das vítimas.
A segunda vaga traz a perplexidade emergente da ausência de garantias
nesta matéria tanto em Portugal como na Croácia, em Portugal porque
D /HL Q|  DQWHULRU ¢ 'LUHWLYD VREUH RV 'LUHLWRV GDV 9¯WLPDV
Q¥RDEUDQJHWRWDOPHQWHRDUWLJR|VREUHJDUDQWLDV QRPHDGDPHQWH
DSULPHLURSDUWHGDDO¯QHDD GRQ|GRDUWLJR|HDDO¯QHDF HQD
Croácia devido à falta geral de regulamentação da Justiça Restaurativa
.DODF9LGOLÏND %XULÉS£J &RPLVWRQ¥RHVWDPRVDQHJDU
os benefícios atribuídos aos resultados decorrentes da participação em
programas restaurativos. A nossa preocupação é que esses benefícios
potenciais por si não sejam suficientes, pois as garantias são essenciais
SDUD D SOHQD FRQFUHWL]D©¥R GRV REMHWLYRV GHVWD OLQKD GH LQWHUYHQ©¥R
Caso contrário, podem ser efetivamente prejudiciais para as vítimas de
FULPLQDOLGDGH +DUWPDQQS£JV6NHOWRQS£JV
 SRUHVVHPRWLYRTXHDVJDUDQWLDV mínimas GHYHPVHUHQWHQGLGDV
como obrigatórias.
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Não obstante algumas conclusões pouco animadoras e o ceticismo generalizado
constante da literatura a respeito da utilização destes métodos em crimes graves, tais
FRPRFULPHVGHYLRO¬QFLDEDVHDGDQRJ«QHURRXYLRO¬QFLDGRP«VWLFD +DUWPDQQ
S£J7HUU\S£J DLQYHVWLJD©¥RM£GHPRQVWURXTXHD-XVWL©D5HVWDXUDWLYD
SRGHVHUEHQ«ILFDSDUDDY¯WLPDVGHVWHWLSRGHFULPHV 7HUU\S£J HHVWXGRV
empíricos indicam que quanto mais grave é o crime, mais provável é as vítimas optarem
SRUHVTXHPDVGH-XVWL©D5HVWDXUDWLYD *DYULHOLGHVS HPDLRU«DQHFHVVLGDGH
GDVXDH[LVW¬QFLD 9DQ'URRJHQEURHFNS 9HMDPRVRH[HPSORGDYLRO¬QFLD
doméstica: já foram implementados métodos de Justiça Restaurativa para as vítimas
GHVWHWLSRGHFULPHVQRV(VWDGRV0HPEURV 'URVW et. al.S£J/LHEPDQQ 
:RRWWRQS£J HH[LVWHPKLVWµULDVGHVXFHVVRDUHVSHLWRGRXVRGDPHVPDHP
FULPHVGHµGLR *DYULHOLGHVS£J HYLRO¬QFLDGRP«VWLFDQHVWH¼OWLPRFDVR
TXHUSDUDDVY¯WLPDV 3HOLNDQ  TXHUSDUDRVDXWRUHVGRVFULPHV +RILQJHU 
1HXPDQQ $-XVWL©D5HVWDXUDWLYD«WDPE«PKRMHDPSODPHQWHXWLOL]DGDSRUH[HPSOR
IDFHDFULPHVLQWHUQDFLRQDLVHFRQIOLWRVDUPDGRV1R3D¯V%DVFRIRUDPRUJDQL]DGDV
reuniões restaurativas pela Direção das Vítimas de Terrorismo para as vítimas da ETA
HH[PHPEURVGHVWDRUJDQL]D©¥R 3DVFXDO5RGU¯JXH] 5¯RV0DUW¯QS£J QD
Croácia, foram usados esquemas restaurativos face às atrocidades cometidas durante o
FRQIOLWRDUPDGR 3HXUDFDS£J &RQVLGHUDVHTXHRDFHVVRDWDLVVHUYL©RVQ¥R
deve ser limitado por restrição legal, mas sim avaliado casuisticamente pelos serviços
GHD©¥RSHQDORTXHGHWHUPLQDULDDYLDELOLGDGHGHWDLVHQFDPLQKDPHQWRV %DURQD9LODU
S£J 
Boas Práticas: 1) UHFRUGDQGRTXHQ¥RV¥RIHLWRVHQFDPLQKDPHQWRVSDUDRVLVWHPD
GHPHGLD©¥RY¯WLPDDXWRUGRFULPHK£M£PXLWRVDQRVDLQGDDVVLPHPPortugal nos
FDVRVHPTXHKRXYHPHGLD©¥RH[LVWLDXPLQTX«ULWRGHVDWLVID©¥RXPDSUHHQFKHUDSµVR
WHUPRGRSURJUDPDGHPHGLD©¥R 5HJXODPHQWR& 2) HPMXQKRGHR
País Basco (VSDQKD SDVVRXGRVVHUYL©RVGHPHGLD©¥RSHQDOSDUDXPServicio de Justicia
Restaurativa, i.e., Serviço de Justiça Restaurativa, adotando outras práticas restaurativas
para além da mediação; 3) em Espanha, os Estatuto das Vítimas identifica expressamente
os serviços de apoio às vítimas como a entidade responsável por informar as vítimas
dos esquemas de Justiça Restaurativa disponíveis.
Por fim, e no que diz respeito aos direitos de proteção e avaliação individual, a
maioria dos inquiridos da Croácia, Irlanda e Portugal, e também de países não parceiros,
QRPHDGDPHQWHGD$OHPDQKD0DOWDH6X«FLDUHVSRQGHUDPTXHQ¥RH[LVWHPPHGLGDVGH
SURWH©¥RDXWRP£WLFDV$SHQDVQR3D¯V%DVFRRVLQTXLULGRVUHVSRQGHUDPDILUPDWLYDPHQWH
3RU«PHP(VSDQKDW¬PVXUJLGRFU¯WLFDVUHODWLYDPHQWHDDSOLFD©¥RGHPHGLGDVGHSURWH©¥R
automáticas independentemente de uma avaliação individual, o que vai contra a Diretiva
sobre os Direitos das Vítimas. Esta falta de medidas automáticas pode ser entendida de
forma positiva se a considerarmos uma maneira de efetivar a avaliação individual. Em
termos processuais, é possível que esta falta de formas de proteção automáticas seja
também explicada pelo facto de que em alguns sistemas jurídicos, como o irlandês e o
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português, os procuradores públicos só poderem promover a aplicação da medida, já
que cabe ao juiz decidir pela aplicação.
$PDLRULDGRVLQTXLULGRVQDΖUODQGD3D¯V%DVFR&UR£FLDH3RUWXJDOUHVSRQGHUDP
que existe uma obrigação de realizar uma avaliação individual, o que constitui um
UHTXLVLWRGRDUWLJR|Q|GD'LUHWLYDPDVD'LUHWLYDQ¥RSUHY¬XPDIRUPDXQLIRUPH
de realizar tal avaliação, deixando aos Estados Membros a responsabilidade e iniciativa
de a regulamentarem, criando procedimentos nacionais, o que pode dar azo a alguma
arbitrariedade. Nalguns países, nomeadamente na Croácia e em Portugal, não existe
um modelo de questionário a seguir na avaliação individual nem o papel de procurador
público. Apesar da Diretiva não exigir este modelo de questionário, a sua falta poderá pôr
em risco a eficácia da avaliação individual e o conteúdo deste procedimento, nos termos
GRDUWLJR|Q|GD'LUHWLYDM£TXHFDGDDXWRULGDGHHPFDGDSD¯VSRGHU£UHDOL]DUD
avaliação individual apesar da ausência de orientações. Isto revela-se particularmente
preocupante se considerarmos a difícil tarefa que são as avaliações individuais. Sem
estas orientações, e sem formação suficiente, uma tarefa que já de si seria extremamente
GLI¯FLO *URHQKXLMVHQS6KDSODQGS SRGHU£WRUQDUVHLPSRVV¯YHO
Além disso, de acordo com os resultados do Questionário, o direito das vítimas
recusarem a avaliação é garantido e a sua vontade nas avaliação relevante, o que
FRQVWLWXLXPUHTXLVLWRGLUHWRGRDUWLJR|Q|GD'LUHWLYDXPDYH]TXHDVDYDOLD©·HV
individuais devem ser feitas em estreita associação com a vítima e devem ter em conta
a sua vontade.
2DUWLJR|Q|GD'LUHWLYDHVWLSXODTXHDDYDOLD©¥RLQGLYLGXDOGHYHWHUHPFRQWD
não só o tipo de crime, os danos causados à vítima, e as circunstâncias do crime, mas
também as características pessoais da vítima. Contudo, as legislações nacionais tendem
DDVVRFLDUDVPHGLGDVGHSURWH©¥R JHUDLVHHVSHF¯ILFDV FRPPHGLGDVFRQWUDRDXWRU
do crime, como as ordens de proteção, ordens de restrição, proibição de contacto pelo
autor do crime, ordens de restrição relativas a determinados locais ou a proteção policial.
Por conseguinte, estas medidas não incidem na aplicação de medidas que aumentam
o bem estar da vítima, tal como a assistência psicológica, o que pode ser um alerta.
Acresce que, é possível constatar que os países parecem ter um especial cuidado
com as vítimas de crimes específicos, nomeadamente os crimes de violência doméstica
e sexual e os baseados no género, mas não tanto cuidado quando se trata de outros
FULPHVWDLVFRPRRFDVDPHQWRIRU©DGRTXHFKHJDDVHUGHVYDORUL]DGR$W¯WXORLOXVWUDWLYR
do que acabou de ser referido, poder-se-á considerar a proibição de contacto pelo autor
GRFULPHSURWH©¥RVRERUGHPGHUHVWUL©¥RH[FOXV¥RQDΖUODQGDTXHDSHQDVVHYHULILFD
TXDQGRH[LVWHXPFULPHGHDVV«GLRRTXH«FRQWU£ULRDRDUWLJR|GDNon-Fatal Offences
Against the Person Act of 1997 /HLGH&ULPHVQ¥R)DWDLVFRQWUDD3HVVRD (HP
3RUWXJDOD/HLTXHHQWURXHPYLJRUHPIRLHVSHFLILFDPHQWHFRQFHELGD
para as Vítimas de Violência Doméstica, que regula os direitos da vítimas apenas no caso
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das vítimas de violências doméstica. A Croácio é único país que menciona os crimes de
guerra e o crime organizado como potenciais beneficiários das medidas de proteção.
Como já referido, tal reflete a realidade nacional, na medida em que a Croácia aprovou
diversas leis sobre vítimas específicas, não só para vítimas de violência doméstica, mas
WDPE«PVREUHY¯WLPDVGHWU£ILFRKXPDQRHRXWUDVVREUHRGLUHLWR¢FRPSHQVD©¥RGDV
Y¯WLPDVGHYLROD©¥RHPWHPSRVGHJXHUUDQXPDUHD©¥R¢VXDKHUDQ©DKLVWµULFD
Além disso, em todas as legislações nacionais é possível encontrar uma sensibilidade
geral relativamente a concretas medidas de proteção para crianças vítimas da
criminalidade. Os procuradores públicos dispõem até de procedimentos específicos
SDUDWUDWDULQYHVWLJDUFDVRVUHODWLYRVDY¯WLPDVPHQRUHVQRVWHUPRVGRVDUWLJRV|Q|
H|GD'LUHWLYDVREUHRV'LUHLWRVGDV9¯WLPDV(P(VSDQKDSRUH[HPSORRVVHUYL©RV
de ação penal possuem a competência específica de decretar tais medidas quando se
trata de crianças. Não obstante o fundamento da Diretiva ser de que todas as vítimas
devem ser avaliadas, pondo de lado a estigmatização de vítimas vulneráveis, a fim de
identificar eficazmente as vítimas que são de facto vulneráveis sem as rotular, podemos
argumentar que esta sensibilidade é devida quer em teoria quer na prática, já que ao
longo da Diretiva é possível encontrar uma preocupação específica para com vítimas
de certos crimes, assim como para com certos tipos de pessoas que são vítimas, como
os menores, pessoas com deficiência ou vítimas envolvidas em relações estreitas com
o autor do crime.
Boas Práticas: 1) a aplicação da medida de proteção ‘anonimato do relatório’ ao
endereço da vítima aplica-se na Irlanda ¢VY¯WLPDVGHWU£ILFRKXPDQRHDFHUWRVFULPHV
relacionados com pornografia infantil; 2) em todos os países, a avaliação individual
realiza-se o mais cedo possível ou durante a fase de investigação e onde seja possível; 2)
na Croácia, ao efetuar a avaliação individual, o procurador público determina a mesma
HPFRQMXQWRFRPDVHQWLGDGHVHLQVWLWXL©·HVGHDSRLR¢VY¯WLPDVWHVWHPXQKDV

CONCLUSÃO PRINCIPAL:
Nos quatro países parceiros, verificámos que jurisdições muito diferentes aplicam
as disposições da Diretiva, mas com abordagens diversas quando se trata de transpor
e efetivar os direitos das vítimas. Os contextos culturais e criminais nacionais e os
diferentes quadros jurídicos penais nos diferentes mundos de cumprimento do Direito
Europeu geram discrepâncias entre os Estados Membros. Parece que o domínio específico
dos direitos das vítimas exige parâmetros de análise rigorosos no que diz respeito aos
mundos de cumprimento da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas. Por exemplo: apesar
GHVHSUHYHUTXHD(VSDQKDHVWDULDLQFOX¯GDQRPXQGRGDQHJOLJ¬QFLDGDWUDQVSRVL©¥RQD
realidade parece que se confirma o mundo da política interna, dado que a transposição
foi efetuada, mas com uma afirmação fortemente nacional. A Irlanda encontra-se
atualmente muito longe do mundo das letras mortas no que diz respeito aos direitos
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das vítimas, porque embora as vítimas não participem formalmente nas ações penais,
parece que existe uma verdadeira cultura da vítima; à primeira vista, a Croácia e Portugal
parecem estar ainda presos no mundo da negligência da transposição por várias razões
já enunciadas ao longo do texto anterior, mas uma análise mais aprofundada parece
afastá-los de tal mundo, na medida em que a Croácia desenvolveu esforços em matéria
de transposição da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas mas sem que exista uma
verdadeira cultura da vítima, e Portugal desenvolveu esforços para estabelecer essa
PHVPDFXOWXUDQRPHDGDPHQWHDWUDY«VGHXPDPHOKRUDUWLFXOD©¥RHQWUHRVVHUYL©RVGH
D©¥RSHQDOHRVVHUYL©RVGHDSRLR¢VY¯WLPDVHPERUDQ¥RWHQKDWUDQVSRVWRWRWDOPHQWHD
Diretiva sobre os Direitos das Vítimas. Em última instância, é possível encontrar mundos
totalmente novos de cumprimento da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas, mas essa
«XPDQRYDOLQKDGHLQYHVWLJD©¥RSDUDXPQRYRSURMHWR
Em todo o caso, a análise dos Mundos requer um forte quadro Europeu que deve
entender as diferenças entre os Estados Membros, como de facto se tentou fazer,
sem comprometer os direitos das vítimas, assim como práticas nacionais específicas
adaptadas aos Estados Membros e por eles. E ainda mais importante é que existe uma
necessidade de uma execução prática dos direitos das vítimas, em particular por parte
dos Serviços de Ação Penal.
3HORSDSHOTXHGHVHPSHQKDPQRVSURFHVVRVSHQDLVRV3URFXUDGRUHV3¼EOLFRV
são os verdadeiros guardiões da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas, como já tivemos
oportunidade de evidenciar. O espaço deixado pela Diretiva para que as jurisdições
implementem as suas disposições deixa aos Procuradores Públicos um espaço de
manobra considerável, já que os seu papel influencia e simultaneamente depende das
especificidades dos sistemas jurídicos nacionais e da cultura nacional em torno das
vítimas. A possibilidade das vítimas reclamarem os seu papel nos processos penais
depende deles. A forma como os Procuradores Públicos reinventam o seu papel no
processo penal para incluir os direitos das vítimas, nomeadamente ao confrontarem-se
com novidades no campo da vitimização resultantes do cyberbullying e não só, é crucial
para passar do direito na teoria para o direito na prática.
Porém, para que tal aconteça, é necessária uma mudança cultural relativamente
às vítimas. E tal não acontecerá se a Diretiva sobre os Direitos das Vítimas cair na
DUPDGLOKDGR/H¥RGH:LWWJHQVWHLQD'LUHWLYDGHYHVHUFDSD]GHIDODUDO¯QJXDGDTXHOHV
que a aplicam diariamente, em particular quando se trata dos procuradores públicos.
Em suma, se só fosse possível retirar uma lição das páginas anteriores que
constituem o presente relatório, essa lição seria a de que existe uma necessidade
urgente de uma mudança cultural em relação às vítimas da criminalidade, em especial
nos serviços de ação penal. Podemos aguardar que esta mudança cultural aconteça por
si só, ou podemos tomar medidas ativas para incentivar este processo. Preferimos esta
¼OWLPDRS©¥RHPOLQKDFRPDQRYDHVWUDW«JLDGD8(SDUDRVSUµ[LPRVDQRVHDVVLP
HODERU£PRVUHFRPHQGD©·HVIXQGDPHQWDLV
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Parte IV

20 RECOMENDAÇÕES
FUNDAMENTAIS

À UE
1.

Abordar de uma melhor forma a questão da participação formal das
vítimas nos processos penais:
Apesar de respeitar as diferenças entre jurisdições, deixar que os Estados
Membros adaptem os direitos das vítimas aos seus sistemas de justiça penal
nacional relativamente às formas de participação formal das vítimas pode levar
a inconsistências entre jurisdições;

2.

(VSHFLȴFDUDVGLVSRVL©·HVVREUHIRUPD©¥R
A Diretiva sobre os Direitos das Vítimas trata da formação de uma forma geral,
impondo aos Estados Membros a obrigação de a garantir, sem prestar orientações
específicas, como formação específica inicial sobre os direitos das vítimas à luz
da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas para profissionais do espectro judiciário
YJMX¯]HVSURFXUDGRUHVDGYRJDGRVPHGLDGRUHVSURPRWRUHVHWF HIRUPD©¥R
contínua para todos os outros;

3.

(VSHFLȴFDUDGLVSRVL©¥RVREUHDFRRUGHQD©¥RHQWUHDVDXWRULGDGHV
nacionais que desempenham um papel nas investigações penais e nos
processos penais:
Apesar da especificidade dos sistemas de processo penal dos estados membros,
a coordenação das autoridades, v.g., entre a polícia e os procuradores públicos,
GHYH VHU PHOKRUDGD D ILP GH DVVHJXUDUHILFL¬QFLD QDJDUDQWLD GRVGLUHLWRVGDV
vítimas, por exemplo, ao assegurar sessões de formação conjuntas por forma a
KDUPRQL]DUDIRUPDFRPRDVY¯WLPDVHRVGLUHLWRVGDVY¯WLPDVV¥RDERUGDGRVSRU
essas entidades;
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4.

(VSHFLȴFDUDGLVSRVL©¥RVREUHDFRRUGHQD©¥RHQWUHDVDXWRULGDGHV
penais e as ONG que prestam os serviços de apoio às vítimas:
A coordenação entre a prestação pública e civil de apoio às vítimas carece
de densificação, tendo como resultado sistemas mistos e descoordenados nas
jurisdições;

5.

Melhorar a cooperação e coordenação entre os Estados Membros para
vítimas transfronteiriças:
Tendo identificado várias disparidades entre jurisdições, poder-se-á imaginar
que as vítimas transfronteiriças serão as que mais ficam sujeitas à ineficácia dos
seus direitos. Devem ser estabelecidos novas Redes Europeias e promover o
desenvolvimento das existentes;

6.

Desenvolver iniciativas de divulgação e sensibilização sobre os direitos
das vítimas na UE:
O desenvolvimento das iniciativas já existentes que prestam informação às
vítimas e o estabelecimento de novas iniciativas, em particular sobre educação e
sensibilização às vítimas da criminalidade na União Europeia é a única forma de
garantir uma verdadeira mudança cultural. Tal poderia ser conseguido através
da criação de módulos específicos sobre os direitos das vítimas elaborados, por
exemplo, por académicos sob a égide da UE, e que poderiam ser administrados
DRVY£ULRVQ¯YHLVDFDG«PLFRV SULP£ULRVHFXQG£ULRHWHUFL£ULRWDQWROLFHQFLDWXUD
FRPRSµVJUDGXD©¥R XPDLGHLDLQVSLUDGDQDLQLFLDWLYD(GXFD©¥RSDUDD-XVWL©D>(-@
das NU sobre o tópico Fortalecimento do Estado Direito por meio da Educação.
$O«PGLVVRDM£H[LVWHQWHS£JLQDHOHWUµQLFDVREUHȊ'LUHLWRVGDVY¯WLPDVGHFULPHV
HPSURFHVVRSHQDOȋ www.e-justice.europa.eu GHYHVHUHQULTXHFLGDDWUDY«VGH
FRQWH¼GRVDLQGDPDLVDFHVV¯YHLV¢Y¯WLPDHPOLQKDFRPDH[SHUL¬QFLDLUODQGHVD
já existente;

7.

Consagrar um direito das vítimas de acesso a serviços de Justiça
Restaurativa:
A Diretiva sobre os Direitos das Vítimas deverá não só assegurar as garantias
¢VY¯WLPDVGHDFHVVRDRVVHUYL©RVGH-XVWL©D5HVWDXUDWLYDPDVWDPE«PUHFRQKHFHU
o seu acesso a estes serviços, incitando os Estados Membros a desenvolver tais
serviços nas suas jurisdições ao mesmo tempo que asseguram as garantias e a
QHFHVVLGDGHGHXPDIRUPD©¥RGHPHGLDGRUHVSURPRWRUHVWDOFRPRM£UHIHULGRi
DFLPDQDPHGLGDHPTXHHVWHVV¥RYHUGDGHLURVLQWHUYHQLHQWHVMXGLFLDLV
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AOS ESTADOS MEMBROS
8.

Criar um sistema nacional de encaminhamento para os serviços de
apoio às vítimas:
 QHFHVV£ULD D FULD©¥R GH XP VLVWHPD GLUHWR GH HQFDPLQKDPHQWR HQWUH DV
autoridades penais competentes e os serviços de apoio às vítimas, desde que
seja garantido o respeito pelo consentimento livre e esclarecido das vítimas.
Tal poderá ser conseguido estabelecendo um mínimo de informações a serem
transmitidas aos serviços de apoio às vítimas, nomeadamente a identificação da
vítima, os seus contactos pessoais, o tipo de crime em causa e, quando aplicável,
o tipo de medidas de proteção já conferidas ou em apreciação pelas autoridades
competentes;

9.

Criar serviços de apoio às vítimas com competências gerais:
Face à falta generalizada de serviços de apoio às vítimas nos Estados Membros,
o Estado deverá prever a sua criação, de acordo com os fundamentos da Diretiva
sobre os Direitos das Vítimas .

10.

Criar um sistema coordenado entre os serviços estatais de apoio às
vítimas e os serviços prestados por ONG, quando existam:
Em lugar de criar um sistema ‘de cima para baixo’ os serviços de apoio às
vítimas existentes deverão ser suportados e financiados pelos Estados Membros,
num sistema coordenado que garanta a adoção de uma rede de apoio nacional e
uniforme, promovendo a articulação de intervenções e não a sua sobreposição e
KDUPRQL]DQGRDIRUPDFRPRDDYDOLD©¥RGDVY¯WLPDV«HIHWXDGDQRPHDGDPHQWH
através do estabelecimento de uma avaliação orientada para a vítima, isto é, uma
DYDOLD©¥RTXHWHQKDHPFRQWDDWLSRORJLDGDY¯WLPDFULPHHPFDXVDHPRSRVL©¥R
a uma avaliação generalista.

11.

Criar serviços de Justiça Restaurativa que constituam opções viáveis
para alcançar justiça, acessíveis e disponíveis para todos os tipos de
crimes ao longo de todas as fases do processo penal, inclusive ao nível
pós-sentença:
$SHVDUGHKDYHUDOJXPDVH[FH©·HVRVVHUYL©RVGH-XVWL©D5HVWDXUDWLYDH[LVWHQWHV
não estão a ser utilizados em todo o seu potencial como forma de capacitar as
vítimas e providenciar para sua recuperação Para além da criação efetiva de Serviços
de Justiça Restaurativa e da divulgação de informação sobre a sua existência aos
intervenientes judiciais e ao público em geral, a medida do impacto desses serviços
deverá ser assegurada, nomeadamente o investimento realizado e o retorno
económico da sua utilização ou os índices de reincidência comparativamente a
grupos de controlo que não utilizaram práticas de Justiça Restaurativa;
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12.

3URSRUFLRQDUIRUPD©¥RDQ¯YHOQDFLRQDOHJDELQHWHVHSURȴVVLRQDLV
especializados no seio das autoridades penais, em linha com a
recomendação no § 2 acima, em particular no seio dos Serviços de Ação
Penal:
Os requisitos de avaliação individual e respeito geral pelas vítimas requer
profissionais treinados, capazes de tratar as vítimas adequadamente e de ultrapassar
os seus próprios preconceitos naturais;

13.

Garantir a prestação de informações úteis às vítimas e que sejam
permanentemente e facilmente acessíveis:
Através de vias de comunicação de fácil utilização pelas vítimas, tais como a
Internet e a televisão pública, os Estados Membros devem assegurar que existe
XPFRQKHFLPHQWRHXPDSHUFH©¥RJHQHUDOL]DGDGRVGLUHLWRVGDVY¯WLPDVDVVLP
como informação e contactos das autoridades e serviços de apoio relevante..

AOS SERVIÇOS DE AÇÃO PENAL
14.

Prever orientações gerais a nível nacional:
Para os procurados públicos e forças policiais, uniformizado por todo o território
nacional sobre o tópico dos direitos das vítimas ao abrigo da Diretiva sobre os
Direitos das Vítimas;

15.

Estabelecer protocolos e procedimentos padronizados:
Devem ser garantidas condutas padronizadas, desde a denúncia de crimes à
realização de avaliações individuais, para assegurar um respeito efetivo dos direitos
das vítimas. Por exemplo: para evitar a vitimização secundária seria importante
garantir uma abordagem e articulação multi-agência em termos das questões
dirigidas às vítimas para evitar a sua repetição;

16.

Implementar mecanismos para medir o cumprimento:
De forma a garantir que as Vítimas possam confiar no sistema de justiça penal
e nos seus profissionais e sentirem-se seguras, os serviços ação penal devem
assegurar que são implementados mecanismos internos de denúncia de maus
tratos e conduta ilegal a respeito das vítimas;

17.

Cooperação com os serviços de apoio às vítimas:
(VWDEHOHFHU H IDFLOLWDU PHFDQLVPRV GH HQFDPLQKDPHQWR HQWUH DV HQWLGDGHV
competentes e os serviços de apoio às vítimas, assim como outras iniciativas
FRQMXQWDVSDUDDSDUWLOKDGHFRPSHW¬QFLDV



RELATÓRIO PROVÍTIMAS - O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS

18.

Agir em nome das vítimas quando estas não estão autorizadas a
participar no processo penal e respeitá-las como tal como estão
autorizadas:
No âmbito do processo penal, os Procuradores Públicos terão a responsabilidade
DFUHVFLGDGHROKDUSDUDDVY¯WLPDVFRPRY¯WLPDVTXHV¥RHQ¥RFRPRWHUFHLURVGR
processo penal, mesmo quando agem como tal, levando em consideração os seus
direitos e as suas necessidades durante todo o processo.

À INVESTIGAÇÃO
19.

5HYLVLWDURVPXQGRVGRFXPSULPHQWRVREDSHUVSHWLYDHVSHF¯ȴFDGR
nicho dos direitos das vítimas.
A investigação anterior pôs em evidência particularidades relativamente ao
cumprimento, por parte dos Estados Membros, da Diretiva sobre os Direitos das
Vítimas, e, ainda, dos direitos das vítimas, pelo que é urgente revisitar esses mundos
sobre este tema específico, na medida em que se afigura que as particularidades
do cumprimento dos direitos das vítimas requerem parâmetros de análise distintos
que devem ser confirmados ou não;

20.

Contribuir para a coerência do enquadramento dos direitos das vítimas:
Devem ser reforçados estudos específicos sobre o tema da interpretação e
coerência do quadro jurídico comunitário em relação aos direitos das vítimas ao
abrigo da Diretiva sobre os Direitos das Vítimas devem ser reforçados como, por
H[HPSORDWUDY«VGRHVWDEHOHFLPHQWRGHOLQKDVGHLQYHVWLJD©¥RVREUHHVWHWHPDD
nível académico, na medida em que está próxima uma nova estratégia europeia
VREUHRVGLUHLWRVGDVY¯WLPDVHDDFDGHPLDGHYHGHVHPSHQKDUXPSDSHOLPSRUWDQWH
quando se trata de mostrar onde os leões de Wittgenstein não deveriam existir.
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