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1.  

O tema da presente Noite de Sociologia, conduziu-nos a reflectir se a violência doméstica 
constitui ou não um domínio específico de políticas familiares. Desde logo, a dúvida se instalou, 
uma vez que as políticas familiares, em geral, continuam a ocupar um lugar secundarizado no 
conjunto das políticas sociais, (Torres et al., 1997, p. 2). De seguida, porque é ainda mais recente 
o reconhecimento da violência doméstica como um problema social. Ao mesmo tempo, o 
sentimento de dúvida saí reforçado quando pensamos na natureza privada da família dos nossos 
dias, que sustenta fortemente a representação comum de que a violência doméstica constitui um 
problema que deve ser resolvido “dentro de portas”.  

Ora, como é que num país cujo Estado incumbiu à família durante muito tempo a protecção 
social dos seus membros (Carreira, 1996, p. 38), um dos seus domínios mais privados e íntimos 
emergiu como objecto de medidas sociais?  
 
2. 

Face a esta interrogação de partida, começamos por referir como é que a violência doméstica 
se transformou, no nosso país, num problema social e como é que ela foi colocada de forma 
evidente na agenda política nacional.  

Tal deveu-se à conjunção de vários factores: i) a comunidade pediátrica em colaboração com 
profissionais de outras áreas disciplinares, tornaram os maus tratos às crianças num assunto 
público; ii) certas Organizações Não Governamentais através das suas estratégias de apoio e 
intervenção têm vindo a conferir uma crescente visibilidade à violência que afecta muitas 
mulheres no contexto das relações conjugais; iii) os meios de comunicação social têm dado uma 
grande atenção a este fenómeno, contribuindo assim para uma maior sensibilização pública 
deste problema; iv) os serviços sociais de apoio e protecção à vítima apesar de serem 
insuficientes e de se encontrarem numa fase incipiente, adoptaram uma nova atitude neste 
âmbito, decorrente de uma formação mais adequada dos seus agentes; v) por fim, desde a 
década de 80 que se tem vindo a produzir algumas recomendações internacionais neste domínio 
e às quais Portugal não poderia ficar indiferente.  

Este conjunto de acções demonstra que no nosso país o reconhecimento da violência 
doméstica decorreu da emergência de “olhares” cruzados e interdisciplinares (Nunes de Almeida, 
André e Almeida, 2001). Estes para além de a constituírem em objecto de análise científica, 
mostraram que se trata de um problema a exigir resolução, o que nos remete para as medidas 
públicas entretanto implementadas neste domínio.  

 
3.  

Foi somente a partir da década de 90 que a violência doméstica passou a ser alvo de uma 
intervenção adequada ao nível legislativo, designadamente através do Artigo 152.º (Maus tratos e 
infracção das regras de segurança)3; da Lei n.º 61/91 (Garante protecção adequada às vítimas 
de violência); da Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/97 (Aprovação do Plano Global para 
a Igualdade de Oportunidades); da Resolução da Assembleia da República n.º 31/99 
(Regulamentação da legislação que garante protecção às mulheres vítimas de violência); da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/99 (Aprova o Plano Nacional contra a Violência 
Doméstica); da Lei n.º 107/99 (Criação da rede pública de casas de apoio a mulheres vítimas de 
violência) e, por fim, através do reconhecimento da violência doméstica como crime público.  

                                                           
3  Este artigo foi alvo de rectificações através da Lei n.º 7/2000. 
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Entre estas iniciativas importa salientar a Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/97, no 
âmbito da qual foi aprovado o Plano Global para a Igualdade de Oportunidades que no seu 
objectivo 2 enumera um conjunto de medidas com vista a prevenir e garantir protecção adequada 
às vítimas de violência. Partindo do referido objectivo o Ministério da Administração Interna 
implementou, a partir de Março de 1998, um conjunto de medidas enquadradas num programa 
específico de “Apoio à vítima”, designadamente a criação de um indicador estatístico nacional de 
violência doméstica; a promoção de atendimento especializado por agentes femininos e a 
implementação de salas de atendimento; a criação do Guia do Novo Rumo/Plano de Segurança 
Pessoal (GNR/PSP); a elaboração de um Manual de Atendimento às Vítimas; a cooperação com 
o Instituto de Medicina Legal e a formação específica para Oficiais e Agentes. Foi ainda no 
âmbito do referido Plano e da sua medida 4 que foi criado o Serviço de Informação a Vítimas de 
Violência Doméstica (SIVVD). Tendo sido inicialmente atribuído à Comissão para a Igualdade e 
para os Direitos das Mulheres (CIDM), actualmente este serviço funciona em parceria com a 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). Embora possua um carácter abrangente, 
actualmente existe uma nova linha de emergência nacional de apoio à vítima (144). 

Importa ainda salientar a resolução do Conselho de Ministros n.º 55/99, através da qual foi 
criado, pela primeira vez no nosso país, um Plano Nacional contra a Violência Doméstica. Para 
além de se destinar às vítimas particularmente vulneráveis à violência doméstica, 
designadamente as crianças, mulheres e idosos, neste plano também está presente uma 
preocupação de integração social dos agressores.  

Assim, com a criação de legislação especificamente voltada para as vítimas de violência 
doméstica, Portugal passou a dar resposta não só a um problema social cuja consciencialização 
dos seus efeitos nas vítimas e nas famílias onde ocorre é crescente, como foi ao encontro de um 
conjunto de recomendações europeias. No entanto, o enquadramento legal deste fenómeno 
constitui apenas uma frente possível de intervenção. 

É então chegado o momento de retomar-mos a questão de partida da presente comunicação: 
de que forma as medidas legislativas apresentadas se enquadram nas políticas sociais de família 
implementadas no nosso país? Ou de que modo elas podem aspirar a esse estatuto?  

É com as mesmas dúvidas iniciais que tentamos delinear uma resposta possível. Se 
considerarmos o conceito de políticas familiares enquanto o conjunto de intervenções públicas 
que estruturam, de forma implícita ou explícita, as relações entre a família e a sociedade, 
podemos afirmar que as referidas medidas, embora tardias, constituem os primeiros ensaios de 
políticas sociais de violência doméstica.  

Mas o referido conceito também nos leva a considerar a acção dos diversos actores e grupos 
sociais, bem como a influência das correntes de ideias, crenças e representações sobre a família 
(Fernandes, 1997, p. 139). Ora a emergência das supostas políticas de violência doméstica 
mencionadas, resultou muito da confluência da acção de divulgação do problema por parte de 
certos profissionais, mas também das iniciativas de apoio e protecção à vítima implementadas 
por algumas Organizações Não Governamentais. O que se pretende, então, afirmar é que foi a 
sociedade civil juntamente com alguns grupos profissionais que progressivamente alertaram a 
consciência e os poderes públicos para este problema social, tornando inevitável a sua 
intervenção. Resta-nos, por último, esperar que este domínio não passe novamente a ser 
secundarizado, inclusivamente, no contexto das restantes políticas familiares. 
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