
O CESIS - Centro de Estudos para a Intervenção 
Social é uma associação sem fins lucrativos, com 
estatuto de utilidade pública, fundada em Janeiro de 
1992, que condensa uma experiência de trabalho 
iniciada em 1986. Os estudos realizados ao longo dos 
primeiros anos de atividade da Equipa incidiram, 
fundamentalmente, sobre a problemática da pobreza e 
da exclusão social em meio urbano. Tais estudos 
contribuíram decisivamente para introduzir estes temas 
na reflexão científica em Portugal, bem como para lhes 
dar visibilidade social, consciencializando a opinião 
pública para o significado dos fenómenos de 
empobrecimento na sociedade portuguesa, na sua 
extensão e intensidade. Ao longo dos anos, o CESIS tem 
procurado dar continuidade àquela linha de 
investigação, embora promovendo um alargamento das 
áreas temáticas em análise, por forma a acompanhar a 
evolução da própria sociedade. 

No CESIS alia-se a produção de conhecimento a uma 
componente de intervenção direta junto das 
populações, a um investimento na divulgação dessas 
atividades com vista à sua disseminação e, finalmente, à 
elaboração de propostas de medidas de política que se 
pretendem eficazes no combate à pobreza e na 
promoção do bem-estar dos cidadãos e cidadãs e na 
promoção da coesão social.
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ENTIDADE COORDENADORA

Avaliação de necessidades
e apoio a vítimas de violência 
doméstica em trajetórias judiciais

Este projeto é cofinanciado pelo Programa de 
Justiça Criminal da União Europeia



FINALIDADE

Desenvolver investigação orientada para a ação visando a 
identificação de: i) principais características dos mecanismos 
de apoio disponíveis a vítimas de violência doméstica no 
âmbito do sistema de justiça criminal; e ii) fatores que 
influenciam o modo como as vítimas são apoiadas e 
protegidas nas suas trajetórias no sistema de justiça, 
nomeadamente durante o primeiro contato (apresentação 
de queixa nas forças de segurança e procedimentos 
criminais seguintes), a investigação (iniciativas do Ministério 
Público e decisões tomadas) e em tribunal (procedimentos 
dos tribunais e decisões finais).

ATIVIDADES PRINCIPAIS / RESULTADOS ESPERADOS

Elaboração de relatórios nacionais sobre as respostas do 
sistema de justiça criminal (avaliação de risco, mecanismos 
de proteção das vítimas, procedimentos de 
encaminhamento) e sobre as experiências e as perceções 
das vítimas sobre a forma como o sistema de justiça criminal 
dá resposta às suas necessidades de proteção. Será, 
também, elaborado um relatório europeu. Estes relatórios 
serão baseados: na revisão de literatura e identificação de 
boas práticas; no enquadramento legislativo da violência 
doméstica e na descrição dos mecanismos e procedimentos 
judiciais; na análise quantitativa de processos judiciais (com 
particular ênfase nos procedimentos de avaliação de risco e 
de necessidades da vítima); e análise qualitativa das 
perceções e das práticas de profissionais de justiça 
relativamente às necessidades de proteção e avaliação de 
riscos.

Produção de um toolkit europeu orientado para a 
proteção de vítimas no âmbito de processos judiciais de 
violência doméstica baseado numa perspetiva de direitos 
humanos. Este toolkit irá conter: um conjunto de critérios 
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de excelência para a implementação e/ou melhoria de 
mecanismos de avaliação de necessidades de proteção; 
uma brochura com tipologias de casos; e um manual de 
autoavaliação organizacional, dirigido às forças de 
segurança, Ministério Público e Tribunais e seus/suas 
profissionais, sobre o impacto dos procedimentos de 
avaliação de risco e de necessidades de proteção das 
vítimas.

O projeto será acompanhado, a nível nacional, por comités 
de acompanhamento compostos por pessoas peritas e 
interlocutores institucionais privilegiados. Os produtos 
finais serão igualmente validados no âmbito desses 
comités.

Realização de um Seminário Europeu no término do 
projeto visando o lançamento dos respetivos produtos e a 
partilha de experiências e de boas práticas entre pessoas 
peritas e interlocutores institucionais privilegiados.

PRINCIPAIS DESTINATÁRIOS/AS

Forças de segurança, Ministério Público, Juízes/as, serviços 
de apoio a vítimas de violência doméstica.

O projeto INASC - Improving Needs Assessment 
and Victims Support in Domestic Violence Related 
Criminal Proceedings, cofinanciado pelo Programa 
Justiça Criminal da União Europeia, procura contribuir 
para melhorar o conhecimento existente sobre as 
experiências de vítimas de violência doméstica no 
âmbito de processos judiciais, e suas trajetórias, e 
perceber de que forma os mecanismos e os 
resultados da avaliação de necessidades integram 
essas experiências.
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