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ASSINATURA ACORDO DE COOPERAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA  

 

Discurso da Sra. Magistrada do Ministério Publico Coordenadora da Comarca de Lisboa Oeste  

Dr.ª Luísa Verdasca Sobral  

Sintra 24-06-2019 

 

Exmo. Sr. Procurador-Geral Distrital de Lisboa  

Exmo. Sr. Presidente da Direção da Egas Moniz, Cooperativa de Ensino 

Superior ,e na sua pessoa todos os elementos dessa entidade. 

Exma.  Sra. Juíza Presidente e Senhores Magistrados Judiciais  

Senhores Magistrados do Ministério Publico  

Exmos. Srs. Vereadores das Camaras Municipais da área da comarca.   

Exmo. Sr. Administrador Judiciário  

Exa. Senhores Advogados e representantes da Ordem dos Advogados  

Exa. Senhores Dirigentes de entidades públicos e Privadas.  

Exmos senhores Órgãos de Policia Criminal da área da Comarca  

Exmos Sr Funcionários judiciais  

Exma. Sra. Presidente da Associação das Mulheres Contra a Violência. 

Exmos senhores convidados 

Minhas senhoras e meus senhores   

 

Queria cumprimentar todos os presentes e expressar o profundo orgulho que é 

estar aqui, num dia particularmente especial, a assinar formalmente do Acordo 

de Cooperação de Assessoria Técnica no combate à violência interpessoal e 

violência doméstica e de género.  

Este Acordo insere-se no contexto da parceria estratégica entre a Procuradoria 

da República da comarca Lisboa Oeste e a Egas Moniz Cooperativa de Ensino 

Superior CRL . 

  

Atrevo-me a dizer que, com esta assinatura, somos testemunhas de um 

momento único na história desta comarca na área da assessoria técnica  de 

proximidade no combate à violência.  

 Já que o acordo que firmamos, conjuga em si as dimensões do apoio técnico 

especializado, da  investigação criminal ,  da inovação cientifica e académica  e 

da intercooperação entre  o sistema de justiça e as universidades  que, embora  

próximas, carecem  de reforçar  ainda mais  uma cultura de cooperação e co-

responsabilização como aquela que agora se atesta. 
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Não temos quaisquer dúvidas que o passo que damos hoje tem um grande 

significado para o Ministério Publico, porque a assinatura deste Acordo é a 

concretização de mais um dos Pilares estratégicos da Comarca de lisboa Oeste   

no combate à Violência e representa a concretização de uma necessidade, há 

muito reivindicada pelo MP. 

 

Insere-se no recentemente criado Espaço de Intervenção e de Assessoria no 

Combate à Violência da Comarca de Lisboa Oeste – Espaço IACV,  inaugurado 

no passado dia  29 de maio  com a presença da Sra. Ministra da Presidência ,  

da Sra. Ministra da Justiça e da Sra. PGR .  

  

Agradeço à Universidade Egas Moniz  e ao seu  Laboratório , a participação e 

colaboração nesta  estratégia de intervenção  da Comarca Lisboa Oeste .  

 

Este acordo consegue um claro alargamento da capacidade de intervenção e de 

resposta, ao dotar os Magistrados do MP de ferramentas e  de instrumentos 

periciais especializados de assessoria técnico-forense, em tempo útil  e de forma 

célere,  essenciais à investigação criminal e outras áreas funcionais de 

intervenção do MP , designadamente: 

 A avaliação e gestão do risco com vítimas em situação de especial 

vulnerabilidade; reavaliação subsequentes do risco, nas situações 

urgentes e de risco elevado; no acompanhamento especializado da vítima 

no contexto do processo judicial no decurso de um ato processual; no 

acompanhamento psicológico orientado para a gestão das situações de 

crise, entre outros  

 

Representa, pois, um reforço da operacionalidade do Ministério Público da 

Comarca, no âmbito da proteção das vítimas de crimes de violência 

interpessoal, de violência doméstica e de género; de maus tratos e de crimes 

contra a liberdade e autodeterminação sexual; na proteção dos direitos das 

crianças, dos jovens e na proteção dos idosos. 

 

 Responde a uma necessidade muito sentida de dar uma resposta técnica-

forense em tempo útil, às vítimas diretas ou indiretas, sinalizadas no âmbito de 

processos da competência do Departamento de Investigação e Ação Penal da 
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Comarca de Lisboa Oeste e outras áreas de intervenção funcional do Ministério 

Publico da comarca, por forma a assegurar a eficiência do sistema de 

garantias dos direitos das vítimas. 

 

 Mudamos o paradigma ao inserir o técnico, o psicólogo de forma direta no 

sistema de processos criminais, o que permite uma maior compreensão do 

fenómeno e é facilitador de tomada de decisão por parte do Ministério Público. 

 

Assim o Gabinete de Assessoria Técnica da comarca , vai passar a dispor  de 

apoio alargado pericial técnico-científico a prestar por três profissionais 

especializados em psicologia forense e criminal, nomeados e contratados pelo 

Laboratório de Ciências Forenses e Psicológicas da Egas Moniz (LCFPEM) 

vinculados pelas  obrigações legais vigentes em matéria de proteção de dados 

pessoais. 

 

Tem uma abrangência territorial a toda a Comarca de Lisboa Oeste, com 

gabinetes nos cinco núcleos do DIAP sediados nos tribunais judiciais de Sintra, 

Amadora, Cascais, Oeiras e Mafra durante o horário do tribunal.  

Como suporte ao presente acordo de cooperação é também assinado um 

Regulamento com a definição dos princípios gerais por que se ira desenvolver a 

presente cooperação. 

 

Finalizo, agradecendo particularmente à cooperativo de ensino Superior Egas 

Moniz ,  na pessoa do Sr. Presidente da Direção, pela enorme disponibilidade, 

pronta colaboração , claro dialogo e  empenho demonstrados desde o inicio 

deste processo. 

Fatores essenciais que permitiram estarmos hoje aqui , com uma  intervenção 

técnica  especializada na área do apoio e da  proteção das vitimas , tão 

necessário, face ao indesejado aumento destes  fenómenos  anti sociais e 

criminais . 

  

Estou convicta de que os termos da cooperação ora estabelecida representa  

mais um passo,  mais um contributo  , para este combate e constitui uma mais 

valia para a eficácia da resposta do Ministério publico.  
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E é um excelente exemplo das parcerias que cada vez são mais necessárias 

entre o sistema de justiça e as universidades.  

 

É, pois, imbuída nesse espírito de co-responsabilidade com a Egas Moniz 

cooperativa de ensino superior, pelo combate à violência interpessoal que a 

Procuradoria da República da comarca de Lisboa Oeste, assina este acordo de 

cooperação.  

 

Muito Obrigado. 


