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

Dr.ª Luísa Verdasca Sobral  

Sintra 29-05-2019 

 

Exa. Sra. Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa  

Exa.  Sra.  Ministra da Justiça  

Exa.  Sra. Conselheira  Procuradora Geral da República  

Exmo. Sr. Presidente da  Camara Municipal de Sintra  

Exa. Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade  

Exmo. Sr. Procurador-Geral Distrital De Lisboa  

Exmo. Sr Chefe de Gabinete em representação do  Conselho Superior da Magistratura   

Exa.  Sra. Juíza Presidente   

Exmos Srs. Magistrados Judiciais e Magistrados do Ministério Publico 

Exa. Senhora Presidente da Camara Municipal da Amadora  

Exa. Senhores Altos Dirigentes dos organismos públicos e Entidades Privadas  

Exa. Senhores Advogados e representantes da Ordem dos Advogados  

Exmos Sr. Administrador Judiciário  

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

Exmos Sr Funcionários judiciais  

Exmos senhores Órgãos de Policia Criminal da área da Comarca  

Exmos senhores convidados 

Minhas senhoras e meus senhores   

 

Excelências,  

  

É com enorme orgulho e privilegio que agradeço a presença nesta cerimónia de abertura 

Espaço de Intervenção e de Assessoria no Combate à Violência da Comarca de Lisboa 

Oeste – Espaço IACV, que integra o Gabinete de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica 

e de Género da Comarca e o Gabinete de Assessoria Técnica, no âmbito do Combate à 

Violência Interpessoal.  

E um momento muito importante para a Comarca de Lisboa Oeste.  

É importante não só pela formalização de um anseio antigo, mas também por ser um 

avanço significativo na estratégia de combate à violência interpessoal e em particular ao 

crime de violência doméstica e de género, um flagelo que não é actual, mas que tem tido 

especial relevância nos tempos recentes. 

 

Para a concretização deste Espaço foi fundamental o protocolo assinado a 7 de março de 

2019, entre a Senhora Ministra da Justiça e a Senhora Conselheira Procuradoria-Geral da 

República, com a criação dos gabinetes de Gabinete de Apoio às Vítimas de Violência 

Doméstica e de Género no âmbito de uma estratégia nacional abrangente, e está em linha 
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com o que foi definido na Convenção de Istambul para o combate ao crime de violência 

doméstica e de género. 

Assumindo a ONG - Associação de Mulheres Contra a Violência uma colaboração técnica 

muito relevante, no âmbito do Gabinete de Apoio a Vítimas de violência doméstica da 

Comarca de Lisboa Oeste, nos termos protocolados. 

 

Este novo Espaço é a concretização de uma reivindicação do Ministério Público  e está em 

linha com uma intervenção que vinha a ser desenvolvida e estruturada desde 2018 na 

comarca de Lisboa Oeste , com vista a dotar e a reforçar a operacionalidade do Ministério 

Público da Comarca, no âmbito da proteção das vitimas e na  avaliação de situações de 

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

contra a liberdade e autodeterminação sexual; da proteção dos direitos das crianças, dos 

jovens e da proteção dos idosos e dos adultos especialmente vulneráveis. 

 

O Espaço de Intervenção que agora se inaugura é, pois, um novo paradigma de 

intervenção do Ministério Publico da comarca e um reforço significativo da investigação 

criminal e da assessoria técnica nestes comportamentos antissociais tipificados. 

 

Constitui um dos objetivos processuais prioritários para 2019 da comarca, no âmbito da 

proteção das vítimas, obedecendo aos princípios da legalidade, objetividade, da dignidade 

humana e da autonomia das vítimas, conforme orientações da Sra. Conselheira PGR para 

o triénio 2019-2021. 

 

 Este Espaço de Intervenção irá permitir, com carácter de continuidade, assegurar :o 

atendimento imediato; a informação em tempo útil ; o apoio especializado e o 

encaminhamento personalizado de vítimas de violência doméstica e de género e de toda a 

violência interpessoal da comarca. 

 

Dessa forma será possível dar resposta efectiva à proteção das vítimas que recorram, por 

qualquer via, aos seus serviços, com um apoio técnico sustentado nas áreas de avaliação e 

gestão do risco e intervenção com vítimas em situação de especial vulnerabilidade. 

 

Este Espaço de Intervenção visa consolidar procedimentos de articulação e de 

intercomunicabilidade de informação relevante entre a área criminal e a área de família e 

menores, particularmente nos processos de regulação das responsabilidade parentais e na 

promoção e proteção das crianças e jovens. 

 

Visa também reforçar a articulação entre entidades e instituições com competências de 

intervenção, como: os Órgãos de Polícia Criminal; as Comissões de Protecção de Crianças e 

Jovens; as Redes municipais de intervenção; a Segurança Social; as escolas e as 
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instituições de saúde, quer na dimensão primária de prevenção, quer na dimensão da 

resposta judiciária face à concreta notícia de factos com integração jurídico-criminal. 

 

O desafio é enorme. 

 

Mas estamos a falar da grande Comarca Lisboa Oeste. 

Comarca que abrange cinco grandes municípios com zonas urbanas de alta densidade de 

ocupação e zonas rurais, abrangendo um universo superior a um milhão e vinte e dois mil 

habitantes (1.022.391Hb), mais de 10% da população nacional, com uma enorme 

dimensão processual e uma litigância complexa.  

Na área da investigação criminal, em 2018 foram movimentados 55.000 inquéritos 

criminais registados. Sendo movimentados 3.474 inquéritos por crime de violência 

doméstica nesse ano. No 1º trimestre de 2019 foram já movimentados 19.056 inquéritos 

criminais. Atingindo 1.961 inquéritos movimentados por crime de violência doméstica 

nesse período, com mais de 1.411 queixas formalizadas nestes primeiros meses de 2019 

no âmbito dessa criminalidade.  

 

Esta realidade obriga-nos a refletir sobre os sinais de debilidade do sistema de tutela 

social, judicial e policial e da própria sustentabilidade da intervenção social. 

 

Porque a sociedade reclama um novo olhar sobre a violência no domínio das relações 

interpessoais, em particular no das relações de intimidade e uma abordagem mais global 

do fenómeno, com respostas mais integradas, mais céleres e tecnicamente mais completas. 

 

Os magistrados do Ministério Público da comarca de Lisboa Oeste, apesar do grande deficit 

de recurso humanos existentes, estão coletivamente mobilizados, serenos e cientes da sua 

responsabilidade e da sua legitimidade interventiva como titulares da acção penal, quer 

ainda na proteção das vítimas, quer na defesa do superior interesse das crianças e dos 

jovens, também vítimas deste fenómeno. 

 

Mas o Ministério Público está ciente que o flagelo ultrapassa largamente a realidade 

judiciária. 

 

A violência doméstica e interpessoal, o absentismo e abandono escolar, e todas as 

situações de risco onde as mulheres, os homens, crianças e jovens e os idosos estão 

envolvidos , são fenómenos que não estão desassociados de realidades sociais complexas e 

de carência, como dependências a comportamentos aditivos , problemas de saúde mental, 

carências económicas  e  a situações de  precariedade  profissional  e desemprego,  que 

carecem de um maior investimento ao nível da prevenção primária. 
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O fenómeno jurídico é uma consequência de factores de risco comportamental e psíquico, e 

a sua diminuição exige um investimento acrescido e empenhado do poder político, numa 

primeira linha de atuação, na educação, na saúde, na saúde mental e na valorização 

profissional. 

 
Educar para a Cidadania. 

 É isto que, na verdade, está em causa. 

 

O sistema de justiça e as autoridades judiciárias são chamados a intervir na fase final do 

fenómeno, depois de se terem consolidado ao nível social, comportamental, cultural e 

criminal, a violência doméstica, a violência interpessoal, as debilidades e patologias 

sociais, as destruturações familiares, os abusos sexuais e os maus tratos. 

É já nesta fase crítica que o Ministério Publico é chamado a intervir.  

E é neste âmbito que o Ministério Publico, através do DIAP da Comarca de Lisboa Oeste, 

desenvolve e  se centra  em três lógicas de intervenção: 

• Uma lógica preventiva e de intervenção na crise com apoio e atendimento 

imediato das vítimas.  

• Uma lógica de investigação especializada, assente na acção de magistrados e 

funcionários especializados com a necessária assessoria técnica.  

• E, finalmente, uma lógica de repressão, com a aplicação de medidas de coação 

de afastamento ou de promoção da prisão preventiva do agressor/a, e a 

formalização de acusação e remessa para julgamento.    

 

É nestas linhas de atuação que hoje temos o privilégio de abrir o “Espaço IACV”, que 

abrange toda a Comarca de Lisboa Oeste, com gabinetes nos cinco núcleos do DIAP 

sediados nos tribunais judiciais de Sintra, Amadora, Cascais, Oeiras e Mafra. 

 

Funciona com caráter de continuidade, durante o horário do tribunal e presta 

atendimento, informação, assessoria técnica e o encaminhamento personalizado de vítimas 

de violência. 

Integra um funcionário de justiça afecto à secção especializada de crimes de violência 

doméstica, maus tratos e criminalidade sexual. 

Está dotado de quatro áreas de trabalho e uma sala de atendimento, afeta exclusivamente 

ao Gabinete de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica e de Género.  

Anualmente será elaborado um relatório de atividades com vista à monotorização e ao 

balanço do trabalho desenvolvido.  

 

Neste Espaço IACV” é hoje instalado o Gabinete de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica 

e de Género da Comarca de Lisboa Oeste, denominado “GAVLO” , com sede e área de 

atuação no Tribunal Judicial de Sintra com a colaboração de uma técnica da ONG 
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Associação de Mulheres Contra a Violência, que irá desenvolver nos termos constantes do 

Protocolo e do Protocolo Adicional, assinados em 7-3-2019 entre o Ministério da Justiça e a 

Procuradoria-Geral da República. 

A Associação de Mulheres Contra a Violência assegurará, com caráter de continuidade, o 

atendimento, a informação, o apoio e o encaminhamento personalizado de vítimas de 

violência doméstica e de género, tendo em vista a sua proteção, e assegura o seu 

encaminhamento e preparação para os actos processuais em que irá intervir. 

 

No âmbito do “Espaço IACV” é hoje ,também, instalado um Gabinete de Assessoria 

Técnica, designado “GAT “ , nas áreas de apoio e assessoria técnico-forense e clínica, 

essenciais à investigação criminal na avaliação e gestão do risco com vítimas em situação 

de especial vulnerabilidade. Com abrangência funcional nos 5 núcleos da comarca, no 

âmbito de protocolos de colaboração a concretizar, no próximo mês, entre a Comarca de 

Lisboa Oeste e entidades de ensino universitário, como é o caso da Universidade Egas 

Moniz Cooperativa de Ensino Superior , seguindo o  modelo e a excelente experiência já 

implementada no DIAP de Lisboa, desde 2010.  Visa inserir o técnico e o psicólogo de 

forma direta no sistema de processos criminais, permitindo uma maior compreensão do 

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

 

No âmbito deste “Espaço-IACV” serão implementadas medidas para reforço da articulação 

com os Órgãos de Polícia Criminal e, com caráter de complementaridade, com as Redes 

Integradas Municipais e os Fóruns de Intervenção para a Violência já constituídas, 

designadamente ao nível dos municípios de Sintra, Cascais, Amadora, Oeiras e Mafra e os 

que venham a ser constituídos.  

 
Excelências,  

 

O momento é de mobilização contra um fenómeno que nos envergonha e diminui 

coletivamente. 

Trata-se de uma   questão de cidadania prioritária e emergente e o Ministério Público da 

comarca de Lisboa Oeste, está convicto de que este “Espaço de Intervenção” constituirá 

uma mais valia para a operacionalidade das suas funções, sendo um  contribuído 

relevante e essencial para a prevenção e combate deste flagelo social e para a protecção 

das nossas vítimas.  

A dignidade humana não tem preço e tem de ser salvaguarda e protegida. 

Este nosso esforço e todos os esforços que apontem no mesmo sentido é o contributo 

mínimo para uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais solidária .  

 

Muito Obrigado. 


