V PLANO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E DE GÉNERO (2014-2017)
ANEXO AO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE 2017

O presente reporte de atividades tem como objetivo apresentar trabalho desenvolvido no decurso do
ano de 2017 pela DGRSP que não se enquadra em Medidas concretas previstas no V PNPCVDG,
conforme RCM nº 102/2013 de 31 de dezembro, pelo que não foi possível integrá-lo no relatório de
execução disponibilizado para o efeito pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.
A importância do destaque destas atividades relaciona-se com o facto de as mesmas contribuírem para
a prevenção e combate à violência doméstica e de género em Portugal, considerando-se o seu reporte
essencial para uma análise global do fenómeno.

DGRSP - DADOS ESTATÍSTICOS COMPLEMENTARES1
Monitorização das penas e medidas judiciais em execução a 31-12-2017, bem como dos relatórios de
assessoria pré-sentencial realizados pela DGRSP no ano 2017, pelo crime de violência doméstica (artº
152º do CP)

1. Pessoas reclusas pelo crime de violência doméstica a 31-12-2017
No sistema prisional, pelo crime de violência doméstica encontravam-se:
- 137 pessoas reclusas preventivamente, das quais 95 (4 mulheres e 110 homens) estavam a
aguardar julgamento e 23 (todos homens) estavam a aguardar trânsito em julgado das
respetivas sentenças
- 653 pessoas condenadas em pena de prisão efetiva (8 mulheres e 645 homens)
Total de 790 pessoas reclusas em 31-12-2017 pelo crime de violência doméstica

1

Os valores apresentados na presente informação são provisórios, dado que a atualização de registos no Sistema
de Informação da DGRSP relativo a 2017, na presente data, ainda não está consolidada.

2. Pessoas inimputáveis com medidas judiciais pelo crime de violência doméstica a 31-12-2017
- 41 pessoas institucionalizadas (5 mulheres e 36 homens), sendo 19 internados em instituição
psiquiátrica prisional e 22 em instituição psiquiátrica não prisional
- 56 pessoas a cumprir medidas de segurança em liberdade, acompanhadas pela DGRSP cinco
mulheres e 51 homens)

3. Penas e medidas executadas em comunidade pelo crime de violência doméstica
acompanhadas pela DGRSP em 31-12-2017
- 72 pessoas em medidas de coação, acompanhadas pela DGRSP (quatro mulheres e 68
homens)
- 1694 pessoas com injunções aplicadas no âmbito da Suspensão Provisória do Processo (79
mulheres e 1615 homens)
- 2932 pessoas condenadas em pena de prisão com execução suspensa (53 mulheres e 2877
homens)
- 90 pessoas em liberdade condicional ( três mulheres e 87 homens)
- 68 pessoas a prestar trabalho a favor da comunidade após condenação (seis mulheres e 62
homens)
- 19 pessoas em cumprimento de outras penas ou medidas não especificadas de execução na
comunidade (uma mulher e 18 homens)
Total de 4875 pessoas em cumprimento de penas e medidas judiciais acompanhadas em
comunidade pela DGRSP, pelo crime de violência doméstica

4. Penas e medidas pelo crime de violência doméstica fiscalizadas por vigilância eletrónica
Nota: Dos dados que se apresentam neste documento não consta a informação já reportada no
relatório de avaliação do V PNCVDG de 2017 sobre a fiscalização da proibição de contactos por
vigilância eletrónica
- 17 pessoas em medida de coação de Obrigação de Permanência na Habitação com Vigilância
Eletrónica (uma mulher e 16 homens)

5. Jovens em cumprimento de medidas tutelares educativas na comunidade pelo crime de
violência doméstica
- 1 jovem (do sexo masculino) com suspensão do processo
- 1 jovem (do sexo masculino) com tarefas a favor da comunidade
- 1 jovem (do sexo masculino) em medida de imposição de obrigações

- 1 jovem (do sexo feminino) em medida de acompanhamento educativo

6. Relatórios de assessoria pré-sentencial realizados pela DGRSP no ano de 2017
- 266 relatórios para apoio à determinação de medidas de coação (relativos a duas mulheres e
264 homens)
- 656 relatórios para eventual suspensão provisória do processo (relativos a 56 mulheres e 600
homens)
- 1544 relatórios para eventual determinação da sanção (relativos a 78 mulheres e 1466
homens)
- 52 relatórios para outras situações não especificadas (relativos a 11 mulheres e 41 homens)
- 15 relatórios sociais elaborados em fase de pré-decisão no âmbito de processos tutelares
educativos (dois relativos a jovens do sexo feminino e 13 relativos a jovens do sexo masculino)
- 2 relatório social com avaliação psicológica (relativo a jovens do sexo masculino)

Total de 2518 documentos executados na área penal e 17 documentos executados na área
tutelar educativa, por crime de violência doméstica, para apoio a decisões pré-senteciais

Monitorização da participação no Programa CONTIGO, aplicado no âmbito de penas e medidas de
execução na comunidade
O Programa CONTIGO, dirigido a agressores e vítimas de violência doméstica/conjugal, foi
aplicado em 2017 na Região Autónoma dos Açores, na Região Autónoma da Madeira e no
concelho de Cascais, contando com a colaboração da DGRSP
Na Região Autónoma dos Açores:
- 191 agressores que estavam a ser intervencionados a 31-12-2015
-Total de 233 agressores intervencionados ao longo do ano
Na Região Autónoma da Madeira:
- 36 agressores que estavam a ser intervencionados a 31-12-2015
-Total de 37 agressores intervencionados ao longo do ano

No concelho de Cascais:
- 33 agressores intervencionados a 31-12-2015
- Total de 50 agressores intervencionados ao longo do ano

Formação realizada ao corpo de guarda prisional

De 16 de junho a 6 de julho de 2017, teve lugar, nos Estabelecimentos Prisionais de Caxias, Carregueira
e Tires, o Curso de Formação Inicial da Carreira de Guarda Prisional. No âmbito deste curso foi
ministrado pela CIG, pela primeira vez, um módulo na área da igualdade de género e prevenção e
combate à violência doméstica e de género.

