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DIREITOS DAS VÍTIMAS
Sabia que existe a LEI 112/2009, de 16 de Setembro que fornece um
conjunto de direitos e medidas de proteção às vítimas de violência
doméstica? Por exemplo:
Direito à proteção

A vítima tem o direito a ser protegida de tudo aquilo que possa colocar em causa o seu bemestar (físico e psicológico), a sua privacidade e, principalmente, a sua segurança.

Direito à informação
A vítima tem o direito de receber toda a informação sobre o funcionamento do processo,
assim como a todos os direitos que lhe assistem e como os deve colocar em prática.

Direito a ser ouvido
A vítima pode ser ouvida ao longo do processo, podendo dar informações que possam ser
importantes e relevantes para o decurso do mesmo. Para além disso, tem sempre o direito a
apresentar provas que corroborem a sua história.

Direito a apoio judiciário e outros serviços de apoio
A vítima que não tem meios económicos para suportar os custos de um processo judicial ou
para os honorários de um advogado pode requerer apoio judiciário na Segurança Social.
A vítima tem o direito de receber apoio confidencial e gratuito, ao nível do acompanhamento
psicológico e encaminhamento social.

Direito a Indemnização
Todos os prejuízos que a vítima sofreu, em virtude da violência doméstica, podem ser
ressarcidos.

Vítimas de outros países
As vítimas oriundas de outros países, para além de terem acesso a todos os direitos
anteriormente apresentados, podem, ainda, ter direito a um intérprete e podem apresentar a
denúncia junto das autoridades do seu respetivo país.

Artigo 152º CP

Artigo 152º CP

Violência Doméstica
é crime!
- Artigo 152º Código Penal -

" Tu sabes como
eu sou mas
provocas-me"

"Não quero que
fales com essas
pessoas"

" Não vales
mesmo
nada"

"Quero que fiques
em casa, esse
trabalho não é
para ti"

"Se voltas a fazer
isso, arrependeste! "

"Se sais, ficas
sem os nossos
filhos"

O/a agressor/a usa muitas estratégias para exercer poder e
controlo sobre a vítima!

DENUNCIE. PROCURE AJUDA.
Projeto SER IGUAL
Linha Emergência
PSP Barcelos GNR Barcelinhos
Social - 144
253 802 570
253 830 180
253 816 196 | 915 697 707
Serviço de Informação a Vítimas de Viol. Doméstica- 800 20 21 48

