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Porquê um Programa para agressores de 
violência doméstica?

- Percepção de que a intervenção individual de 
acompanhamento e controlo era insuficiente para 
prevenir a reincidência

- Eficácia de programas estruturados no tratamento de 
agressores e prevenção da reincidência, 
nomeadamente “os que se revestem de um caráter 
concreto, comportamental, orientado para as aptidões e 
que incluem vários módulos e formatos de intervenção” 
(Pristley, 1995) 
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Porquê um Programa para agressores de 
violência doméstica?

- Possibilidade legal de aplicação de Programas em 
penas ou medidas judiciais, nomeadamente com 
alteração do CP de 2007, prevendo o art.º 152, n.º 4 a 
possibilidade de obrigação de frequência de programas 
específicos de prevenção da violência doméstica

- Recomendações especificas do conselho da Europa 
(Decisão n.º 779/2007/CE do Parlamento europeu e do 
Conselho de 20 de Junho de 2007)  - previstas nos III e 
IV Planos Nacionais Contra a Violência Doméstica
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• Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género

• Direção-Geral de Reinserção Social (DGRS)

Final de 2008 - Projeto de Candidatura ao POPH/ QREN 

Projeto  Início: Fevereiro de 2009

Termo:  Fevereiro de 2012

1. Enquadramento do PAVD

Parceiros universitários:

- Instituto Superior da Polícia Judiciária e Ciências Criminais
- Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação de Coimbra
- CESPU - Cooperativa de Ensino Superior, Politécnico e Universitário - 
Instituto Superior de Ciências da Saúde - Norte
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Objetivos

2. Objetivos e estrutura do PAVD

• Prevenir a reincidência e a revitimação

• Reduzir os comportamentos abusivos dos agressores, apostando na 
sua reinserção social – pela consciencialização, responsabilização, 
aprendizagem de estratégias alternativas ao comportamento 
violento.

• Envolver a comunidade na implementação de respostas ao problema 
da violência doméstica

• Viabilizar uma resposta especializada do sistema de justiça face ao 
crime de violência doméstica pela construção de um programa 
dirigido especificamente a estes agressores



•  Indivíduos do sexo masculino;

•  Acusados ou condenados da prática do crime de violência doméstica 
/de género;

•  Indivíduos sem perfil multicriminal;

•  Ausência de doença psiquiátrica grave e/ou défices cognitivos 
acentuados;

•  Avaliação prévia de risco compatível com a adesão ao Programa

• Aplicação de pena ou medida judicial, com acompanhamento pela 
DGRS, de duração igual ou superior a 18 meses

População AlvoPopulação Alvo

2. Objetivos e estrutura do PAVD



1 - Avaliação de Risco de Violência Doméstica

2 - Intervenção em Rede

3 - Intervenção individualizada – técnicas 
motivacionais

4 – Intervenção de cariz psico-educacional
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Componentes do ProgramaComponentes do Programa



1 - Avaliação de Risco de Violência Doméstica 

Diagnóstico inicial efectuado pelos técnicos da DGRS
- Entrevistas semi-estruturadas aos arguidos
- Articulação com as Entidades de Apoio às Vítimas e/ou   
entrevista com a vítima
- Avaliação com os OPC
- Avaliação com outros elementos da comunidade
- SARA (Spousal Assault Risk Assessment)               

Parceiro na formação do SARA: Instituto Superior da Polícia 
Judiciária e Ciências Criminais
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SARA (Spousal Assault Risk Assessment)

• Está a ser utilizado pela Suécia e em fase de 
implementação em Itália, Grécia, Holanda, Lituânia, 
Inglaterra e Portugal (validação feita pelo Instituto 
Superior da Polícia Judiciária e Ciências Criminais)

• Instrumento de avaliação de risco de origem canadiana  
(Kropp, Hart, Webster e Eaves,1995)
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SARA (Spousal Assault Risk Assessment) permite:

• Efectuar planos de acção dirigidos às necessidades  
criminógenas do caso.

• Caracterizar o risco de futura violência (Alto, Médio e 
Baixo);

• Desenvolver estratégias de gestão para minimizar o risco;

• Compreender quais os factores que contribuem para o 
comportamento violento;

• Apoiar de forma fundamentada as instâncias judiciais; 
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2 - Intervenção em Rede

• Entidades de Apoio à Vítima de Violência DomésticaEntidades de Apoio à Vítima de Violência Doméstica

• Órgãos de Polícia Criminal Órgãos de Polícia Criminal 

• Estruturas de Apoio Clínico (psicoterapêutico, alcoologia, Estruturas de Apoio Clínico (psicoterapêutico, alcoologia, 

toxicodependência)toxicodependência)

• Organizações de Acção Social e EmpregoOrganizações de Acção Social e Emprego

• Outros intervenientesOutros intervenientes
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3 - Intervenção Individual

• Entrevista motivacional, visando a gestão de risco e o controle 
da recaída

• Avaliação/ encaminhamento para as entidades de suporte/ Rede

• Re-avaliação periódica do Risco de Violência Doméstica com 
recurso ao SARA 

• Monitorização da adesão do agressor ao PAVD 

Parceiro na formação em Entrevista Motivacional: Faculdade de 
Psicologia e Ciências de Educação de Coimbra
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• 20 sessões/estrutura modular

• Periodicidade semanal

• Aplicação preferencial em grupo de 8 a 10 elementos

• Duração de cada sessão - 2 horas

• Equipa Técnica: 2 TSRS Dinamizadores das sessões

4 - Intervenção Psico-Educacional
Estrutura 

Parceiro na formação em Intervenção Psico-educacional: 
Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação de Coimbra
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Intervenção 
individualizada 

e em rede 
durante18 

meses
50 horas

Avaliação
10 horas 

Intervenção 
grupal /Psico-
educacional

40 horas

Total tempo médio de 
intervenção em 18 meses

de PAVD
100 horas
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Duração média da intervenção por arguidoDuração média da intervenção por arguido



Critérios de incumprimento/exclusão do ProgramaCritérios de incumprimento/exclusão do Programa

• Não adesão às componentes do Programa:

 - Às entrevistas de acompanhamento;

 - Ao processo de pré-estabilização;

 - Faltas injustificadas às sessões Psico-educacionais;

 - Violação das regras da dinâmica de grupo.

• Reincidência no crime ou recidiva nos comportamentos violentos.
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3. Intervenção Psico-educacional3. Intervenção Psico-educacional
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• Adesão e envolvimento dos participantes, através da utilização de 
técnicas e instrumentos pedagógicos como role-playing, descoberta 
activa, visionamento de filmes, imagens e sons; 

• Dinâmicas de grupo que promovam a reflexão, análise e discussão 
de temas que estão associados à Violência Doméstica;

• Promoção de um maior conhecimento sobre si próprio e sobre o 
impacto das suas condutas nos outros;

Metodologia de intervençãoMetodologia de intervenção

• Possibilitar a escolha de novas formas de comportamento e 
relacionamento interpessoal

3. Intervenção psico-educacaional



• Promover mudanças e flexibilidade ao nível das seguintes áreas 
relacionadas com a VD: 

- crenças e estereótipos de género 

- vulnerabilidades ao nível da leitura da realidade

- reacções emocionais e atitudes/ comportamentos relacionais

Metodologia de intervenção (cont.)Metodologia de intervenção (cont.)
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MódulosMódulos

Auto-conceito e 
Crenças Acerca do 

Eu

Estereótipos de 
Violência e de 

Género

Violência: Dano, 
Empatia e 

Responsabilidade

Comunicação e 
Relacionamento 

Interpessoal

Significado e 
Função das 
Emoções

Intimidade, 
Insegurança, 

Ciúme e Controlo

Estratégias de 
Gestão de Risco
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4. Avaliação do PAVD4. Avaliação do PAVD

4. Avaliação do PAVD



Desenho de avaliação do Impacto do PAVDDesenho de avaliação do Impacto do PAVD
 Constituição de um grupo experimental de arguidos na DRN a 

quem foi aplicado o PAVD

 Estudo de follow-up - após 1 e 2 anos de intervenção

Parceiro para a avaliação externa:

CESPU - Cooperativa de Ensino Superior, Politécnico e 
Universitário - Instituto Superior de Ciências da Saúde - Norte

 Constituição de um grupo de comparação de arguidos na DRL 
sem aplicação de PAVD

 Aplicação de instrumentos de avaliação antes, durante e após o 
termo das penas ou medidas, com e sem aplicação de PAVD
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Avaliação do Impacto do PAVDAvaliação do Impacto do PAVD

Aplicação de instrumentos que avaliam:

 Risco de reincidência

 Consumos de álcool e drogas

Crenças sobre violência conjugal

 Auto-controlo 

Auto-conceito (crenças disfuncionais sobre si próprio)
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O que estamos a trabalhar para o alargamento nacional?

 Qualificação e preparação técnica dos TSRS em:
- Metodologia de avaliação de risco
- Entrevista motivacional
- Intervenção psicoeducacional

Constituição da Rede de suporte ao PAVD:
- envolvimento de parceiros (Municípios, EAV, 

OPC’s, Serviços de Saúde);
- estabelecimento de protocolos de cooperação

5. Alargamento do PAVD



PPrograma para rograma para AAgressoresgressores

de de VViolência iolência DDomésticaoméstica

Ana Ilhéu

ana.c.ilheu@dgrs.mj.pt
Diretora do Núcleo de Apoio Técnico da Delegação Regional do Alentejo e 
Algarve da DGRSP – Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
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