
Organização 

 

SGMAI, em parceria com a GNR e PSP. 

 

 

Destinatários/as 

  

Magistrados/as judiciais, magistrados/as do Ministé-

rio Público e outros intervenientes no âmbito do 

Sistema de Justiça. Profissionais das Forças de Segu-

rança, de outros órgãos de polícia criminal e de 

outras entidades públicas e privadas que atuam na 

área da VD (ex.: estruturas de atendimento), inves-

tigadores e estudantes. 

 

Local 

 

Auditório do Ministério da Administração 

Interna - Praça do Comércio (Ala oriental)  

1149-018 Lisboa  

 

Inscrições  

 

Até 9 de novembro de 2015  

Através do link: http://bit.ly/VDcaminhos2015  

(Sujeitas a número limite de participantes) 

 

Contactos 

 

Tel.: 213 409 033  

E-mail: formacao@sg.mai.gov.pt    

Objetivos  

 

A conferência pretende reunir vários atores nacio-

nais e internacionais, como sejam decisores, ou-

tras entidades públicas, autoridades judiciárias, 

universidades e entidades Não Governamentais 

para debater estratégias possíveis de luta contra a 

violência doméstica. 

 

  

 

A conferência irá focar-se: 

 

Na avaliação e gestão do risco em violência do-

méstica, metodologias, práticas e resultados, bem 

como, nos novos desafios e oportunidades; 

 

Na revisão de homicídios, modelos existentes, 

práticas e resultados;  

 

Na divulgação de boas práticas implementadas; 

 

Na reflexão sobre as implicações, das alterações à 

Lei da violência doméstica, para os diferentes ato-

res envolvidos. 

CONFERÊNCIA 
 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA... 

QUE CAMINHOS AINDA A PERCORRER? 

17 E 18 DE NOVEMBRO 2015  

PRAÇA DO COMÉRCIO, LISBOA  

 

 

http://bit.ly/VDcaminhos2015
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOqr_aS_zsgCFQGDGgodQZED2A&url=http%3A%2F%2Fobservatorio.prp.pt%2Fparceiros%2F&bvm=bv.105454873,d.d24&psig=AFQjCNHERkUDV60DSwl5iYYvtMMHYD61JQ&ust=144534269285


18 de novembro 

  
09h45
10h45  

Keynote speaker - Neil Websdale (Diretor da Na-
tional Fatality Review Initiative- EUA) 
“Revisão de Homicídio em Violência Doméstica: 
Dimensões e Possibilidades Globais” 

  
11h00
12h00  

1.º Painel 

Análise retrospetiva de homicídios em violência 
doméstica 
Oradores: António Castanho (SGMAI) e Frank Mul-
lane (Director of Advocacy After Fatal Domestic 
Abuse - AAFDA);  
Moderadora: Elisabete Matos (PGDL) 
 

12h00
12h45  

2.º Painel 

Conhecimento produzido e expectativas para a 
análise retrospetiva de homicídios 
Oradores/as: Luísa Mascoli e Alexandra Ferreira
(GNR), Nelson Ribeiro (PSP-COMETLIS) e Elisabete 
Matos (PGDL);  
Moderadora: Teresa Clode (CIG) 
 

Almoço 

14h00
15h00  

Keynote speaker - Davina James-Hanman, 
(Presidente em revisões de homicídio em violência 
doméstica no Reino Unido) 
“O resultado da implementação do Modelo no 
Reino Unido” 

15h00
16h00  

3.º Painel 

O homicídio em VD, contexto atual e respostas 
Oradores/as: Cristina Soeiro (PJ), Bruno Brito 
(APAV), Elisabete Brasil (UMAR) 
Moderador: António Castanho (SGMAI) 
 

16h15
17h15  

Keynote speaker - Frank Mullane (Director of Advo-
cacy After Fatal Domestic Abuse) 
“O homicídio e o impacto nos familiares” 
Espaço para reflexão entre todos os participantes 
da conferência; Moderadores/as: Ana Caetano, 
Carina Quaresma, António Castanho (SGMAI) 

17h15
17h45  

 

Sessão de encerramento final 

17 de novembro 
08h45
09h15  

Receção e registo dos/as participantes 

09h15
09h45  

Sessão de Abertura 

  
09h45
10h45  

Keynote speaker - Amanda Robinson (Universidade de 
Cardiff) 
“Risco e policiamento da violência doméstica: perspeti-
vas internacionais”  

 11h00
12h00  

1.º Painel 

O novo instrumento de avaliação de risco em vigor nas 
FS (RVD) - percurso, resultados e desafios - 1.º ano de 
implementação 
Oradores/as: Carina Quaresma (SGMAI) e Rui Abrunhosa 
(Univ. do Minho);  
Moderadora: Fernanda Alves (DIAP Lisboa) 

12h00
12h45  

2.º Painel 

RVD - Implementação no terreno, implicações e desafios 
Oradores/as: Paulo Machado (GNR), Hugo Guinote (PSP-
DN) e Fernanda Alves (DIAP Lisboa);  
Moderadora: Ana Caetano (SGMAI) 
 

Almoço 

14h00
15h00  

Keynote speaker - Jorge Zurita (Diretor do Sistema de 
Seguimento Integral de Vítimas de Violência de Género-
VioGén; Secretaria de Estado da Segurança - Ministério do 
Interior Espanhol) 
“Ferramentas policiais de predição do risco no âmbito da 
luta contra a violência doméstica“  

15h00
16h00  

3.º Painel 
A avaliação de risco e o trabalho em rede - partilha de 
experiências 
Oradores/as: Margarida Medina Martins (AMCV), Chefe 
da SIIC/NIAVE (nome a confirmar) (GNR), Marco Almeida 
(PSP-COMETPOR), Susana Ramos (CML);  
Moderadora: Márcia Oliveira (DGRSP) 

16h15
17h15  

4.º Painel 

A avaliação de risco e o trabalho em rede - que futuro? 
Oradores/as: Marta Silva (CIG), Bárbara Menezes (DGS/
MS), Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança 
Social (a confirmar), Rosa Saavedra (APAV) 
Moderadora: Carina Quaresma (SGMAI) 

17h15
17h45  

 

 

Sessão de encerramento (1.º dia) 

PRINCIPAIS RESULTADOS ESPERADOS 

 

Partilha de conhecimentos e experiências imple-

mentadas em Portugal, noutros países europeus e 

nos Estados Unidos, com o intuito de perceber 

que novas abordagens e modelos podem ser im-

plementados, por forma a combater o fenómeno. 

Promoção da reflexão sobre a necessidade do tra-

balho em rede para a prevenção e combate mais 

eficaz do fenómeno, através do reforço das siner-

gias existentes, entre os diferentes atores.  

 

 

DIA 17 DE NOVEMBRO 

Reflexão sobre a avaliação e gestão do risco em 

violência doméstica, metodologias, práticas e re-

sultados, bem como, nos novos desafios e oportu-

nidades. Irá, igualmente, apostar-se na divulgação 

de boas práticas.  

 

 

DIA 18 DE NOVEMBRO 

Reflexão sobre o homicídio e a análise retrospeti-

va/revisão de homicídio em violência doméstica 

como uma forma de obter uma melhor compreen-

são da natureza, do padrão e da letalidade da vio-

lência doméstica, com o objetivo de produzir a 

mudança sistémica.  

 “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA… QUE CAMINHOS AINDA A PERCORRER?” 


