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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da 
criminalidade
(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0275),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 2 do artigo 82.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0127/2011),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta os pareceres fundamentados apresentados pelo Parlamento ..., no âmbito 
do Protocolo (n.º 2) relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, segundo o qual o projeto de ato legislativo não respeita o princípio da 
subsidiariedade,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu,

– Tendo em conta os artigos 55.º e 37.º do seu Regimento,

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça 
e dos Assuntos Internos e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros, nos termos do artigo 51.º do seu Regimento (A7-0000/2012),

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 
(A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substitui-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.
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Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Na sua Resolução de 10 de junho de 
2011 sobre um roteiro para o reforço dos 
direitos e da proteção das vítimas, 
nomeadamente em processo penal, o 
Conselho afirmava que deverá ser 
desenvolvida uma ação ao nível da União 
para reforçar os direitos e a proteção das 
vítimas de criminalidade. Para esse efeito 
e segundo essa Resolução, a presente 
diretiva visa rever e complementar os 
princípios estabelecidos na 
Decisão-Quadro 2001/220/JAI1 e avançar 
de forma significativa no âmbito da 
proteção das vítimas em toda a União, em 
particular em matéria de processos 
penais.
____________________

1 JO L 82, 22.3.2001, p. 1.

Or. en

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) A presente diretiva insere-se num 
pacote de medidas legislativas cujo 
objetivo é reforçar os direitos das vítimas 
na União. Ao aplicar a presente diretiva, 
os Estados-Membros deverão ter em conta 
a Diretiva 2011/99/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de 
dezembro de 2011, relativa à decisão 
europeia de proteção1 e o Regulamento 
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(UE) n.º .../2012 [sobre o reconhecimento 
mútuo de medidas de proteção em 
matérias civis]* 
_____________________

1 JO L 388, 21.12.11, p. 2.

* Inserir número, data e referência de JO.

Or. en

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Em 7 de abril de 2011, o Conselho 
da Europa adotou a Convenção relativa à 
prevenção e ao combate à violência 
contra as mulheres e à violência 
doméstica, que estabelece normas 
exigentes em matéria de prevenção de 
violência baseada no género, de proteção 
e assistência das suas vítimas e de 
punição dos agressores.

Or. en

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) O Pacto Europeu para a Igualdade 
entre Homens e Mulheres para o período 
entre 2011 e 2020, aprovado pelo 
Conselho Europeu1, reitera o 
compromisso assumido pela União de 
reduzir as desigualdades de género no 
domínio do emprego, da educação e da 
proteção social, de promover uma melhor 
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conciliação da atividade profissional com 
a vida privada e familiar das mulheres e 
dos homens e de combater todas as 
formas de violência contra as mulheres.
__________________
1 Anexado às conclusões do Conselho de 7 
de março de 2011 (7166/11).

Or. en

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A criminalidade constitui um atentado 
contra a sociedade, bem como uma 
violação dos direitos individuais das 
vítimas. Como tal, as vítimas devem ser 
reconhecidas e tratadas com respeito, tato e 
profissionalismo em todos os contactos 
estabelecidos com qualquer entidade 
pública, serviço de apoio às vítimas ou de 
justiça reparadora, tendo em conta a sua 
situação pessoal e necessidades imediatas, 
idade, sexo, deficiência eventual e grau de 
maturidade e no pleno respeito da sua 
integridade física, mental e moral. Devem 
ser protegidas de vitimização secundária e 
repetida, bem como da intimidação, e 
beneficiar de um apoio adequado para 
facilitar a sua recuperação, para além de 
lhes ser facultado acesso suficiente à 
justiça. 

(5) A criminalidade constitui um atentado 
contra a sociedade, bem como uma 
violação dos direitos individuais das 
vítimas. Como tal, as vítimas devem ser 
reconhecidas e tratadas com respeito, tato e 
profissionalismo em todos os contactos 
estabelecidos com qualquer entidade 
competente, serviço de apoio às vítimas ou 
de justiça reparadora, tendo em conta a sua 
situação pessoal e necessidades imediatas, 
idade, sexo, deficiência eventual e grau de 
maturidade e no pleno respeito da sua 
integridade física, mental e moral. Devem 
ser protegidas de vitimização secundária e 
repetida, bem como da intimidação, e 
beneficiar de um apoio adequado para 
facilitar a sua recuperação, para além de 
lhes ser facultado acesso efetivo à justiça.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Visa 
nomeadamente promover o direito à 
dignidade, à vida, à integridade física e 
mental e à vida privada e familiar, o direito 
à propriedade e os direitos da criança, dos 
idosos e das pessoas com deficiência, bem 
como o direito a um julgamento equitativo.

(7) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Visa 
nomeadamente promover o direito à 
dignidade, à vida, à integridade física e 
mental, o direito à não discriminação, o 
direito ao respeito pela vida privada e 
familiar, o direito à propriedade e os 
direitos da criança, dos idosos e das 
pessoas com deficiência, bem como o 
direito a um julgamento equitativo.

Or. en

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Uma pessoa deve ser reconhecida como 
vítima, independentemente de o autor do 
crime ter sido identificado, detido, acusado 
ou condenado e independentemente do 
vínculo de parentesco entre este último e a 
vítima. Os familiares das vítimas são 
igualmente afetados de forma negativa em 
consequência do crime cometido, 
nomeadamente os familiares de uma vítima 
que tenha falecido, tendo um interesse 
legítimo no processo penal. Por 
conseguinte, essas vítimas indiretas devem 
igualmente beneficiar da proteção 
assegurada ao abrigo da presente diretiva. 
As vítimas necessitam de assistência e de 
apoio adequados, mesmo antes de 

(9) Uma pessoa deve ser reconhecida como 
vítima, independentemente de o autor do 
crime ter sido identificado, detido, acusado 
ou condenado e independentemente do 
vínculo de parentesco entre este último e a 
vítima. Os familiares das vítimas são 
igualmente afetados de forma negativa em 
consequência do crime cometido, 
nomeadamente os familiares de uma vítima 
que tenha falecido, tendo um interesse 
legítimo no processo penal. Por 
conseguinte, essas vítimas indiretas devem 
igualmente beneficiar da proteção 
assegurada ao abrigo da presente diretiva. 
As vítimas necessitam de assistência e de 
apoio adequados, mesmo antes de 



PE480.616v01-00 10/67 PR\889760PT.doc

PT

denunciarem um crime. Este apoio pode 
ser crucial tanto para a recuperação da 
vítima como para a decisão de denunciar, 
em última análise, o crime. 

denunciarem um crime. Este apoio pode 
ser crucial tanto para a recuperação da 
vítima como para a decisão de denunciar, 
em última análise, o crime. As medidas 
relacionadas com este apoio e assistência 
devem ser direcionadas em função do 
género, caso se afigure adequado.

Or. en

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Deve-se evitar a vitimização que 
resulta, não de um crime direto, mas da 
resposta dada pelas instituições e pelos 
cidadãos à vítima, igualmente designada de 
"vitimização secundária", através de 
serviços de apoio às vítimas que 
demonstrem recorrer da abordagem mais 
apropriada para as mesmas. Estes serviços 
devem estar conscientes da dinâmica do 
género e do impacto e das consequências de 
determinadas formas de violência e 
funcionar num quadro de igualdade de 
género e de defesa dos direitos humanos.

Or. en

Justificação

A presente alteração reconhece o papel fundamental desempenhado pelos serviços de apoio 
às vítimas ao assegurar que estas não estão expostas a uma vitimização secundária. Por este 
motivo, é recomendado aos Estados-Membros que garantam que os serviços de apoio estejam 
conscientes dos efeitos da exposição à violência e da duração do processo de recuperação e 
que tratem as vítimas de modo a evitar uma vitimização secundária. A alteração reflete 
igualmente disposições semelhantes às que estão estabelecidas na Declaração sobre a 
Eliminação da Violência contra as Mulheres. 
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Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) Ainda que o objetivo final deva 
consistir em evitar que sejam causados 
danos, há ainda muito para fazer para 
minimizar as deficiências e os problemas 
de saúde que resultam desses danos, 
apesar de todos os esforços envidados 
para os evitar. Por conseguinte, é 
fundamental que qualquer resposta aos 
danos infligidos, sejam eles intencionais 
ou não, inclua a prestação de serviços de 
apoio e cuidados de elevada qualidade às 
vítimas. Um serviço de apoio a vítimas de 
lesões não fatais que funcione 
devidamente pode evitar mortes no futuro, 
reduzir o impacto das deficiências a curto 
e a longo prazo e ajudar as pessoas 
afetadas a lidar com as consequências que 
os danos sofridos têm nas suas vidas. 
Neste contexto, não é suficiente 
reconhecer o direito das vítimas ao acesso 
aos serviços de emergência médica, é 
igualmente necessário que se reconheça 
plenamente a recuperação a longo prazo e 
o acesso aos serviços como a reabilitação 
e a cirurgia de correção.

Or. en

Justificação
Apesar de o acesso rápido aos cuidados de saúde ser fundamental logo após os atos de 
violência, só é possível assegurar uma recuperação a longo prazo e a prevenção de mais atos 
de violência através do acesso a serviços especializados de apoio e cuidados às vítimas.
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Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 9-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-C) A relação que se estabelece entre a 
violência entre as pessoas, a desigualdade e 
os direitos humanos têm sido objeto de uma 
atenção crescente por parte dos meios 
jurídicos, da investigação e das práticas. É 
necessário reconhecer devidamente os 
danos que são causados às vítimas de 
crimes e de abuso de poder, uma vez que 
estas dependem emocional, física, 
financeira ou socialmente do autor do 
crime. 

Or. en

Justificação

A desigualdade pode ser uma causa subjacente à vitimização que, por sua vez, agrava as 
violações dos direitos humanos, colocando o ónus da questão claramente no âmbito dos 
direitos fundamentais. A presente alteração presta uma atenção especial às vítimas que têm 
uma relação afetiva, financeira ou de outro tipo com o agressor e visa apelar ao 
reconhecimento das suas necessidades específicas em termos de recuperação e reabilitação.
A presente alteração tem por base a jurisprudência da Convenção para a Eliminação de 
todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW).

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Sempre que sejam prestadas 
informações às vítimas, deve ser tomado 
cuidado suficiente para garantir que as 
vítimas sejam tratadas com respeito e 
permitir-lhes tomar decisões 
fundamentadas quanto à sua participação 
no processo e à forma de exercer os seus 
direitos. A este respeito, as informações 
que permitem às vítimas tomar 

(10) Sempre que sejam prestadas 
informações às vítimas, deve ser tomado 
cuidado suficiente para garantir que as 
vítimas sejam tratadas com respeito e 
permitir-lhes tomar decisões 
fundamentadas quanto à sua participação 
no processo e à forma de exercer os seus 
direitos. A este respeito, as informações 
que permitem às vítimas tomar 
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conhecimento do avanço do processo e do 
desenrolar do mesmo assumem particular 
importância. É igualmente importante que 
as informações permitam às vítimas decidir 
se devem ou não solicitar o reexame da 
decisão de não deduzir acusação.

conhecimento do avanço do processo e do 
desenrolar do mesmo assumem particular 
importância. É igualmente importante que 
as informações permitam às vítimas decidir 
se devem ou não solicitar o reexame da 
decisão de não deduzir acusação. Sempre 
que sejam divulgadas informações sobre a 
libertação do autor do crime, os serviços 
de apoio às vítimas devem prestar, sempre 
que for adequado, um apoio e uma 
assistência efetivos às vítimas e a todos os 
seus familiares, a fim de minimizar o 
risco de vitimização secundária e ajudar 
estas a superar o stress psicológico que 
resulta da divulgação dessas informações.

Or. en

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As informações e os conselhos 
prestados pelas autoridades públicas, 
serviços de apoio às vítimas e serviços de 
justiça reparadora devem, na medida do 
possível, ser prestados através de diferentes 
meios, de molde a poderem ser entendidos 
pelas vítimas. Deve ser igualmente 
assegurado que a vítima possa ser 
compreendida durante o processo. A este 
respeito, é de ter em conta o seu 
conhecimento da língua utilizada para 
transmitir as informações, a sua idade, 
maturidade, capacidades intelectuais e 
emocionais, grau de alfabetização e 
qualquer deficiência física ou mental, por 
exemplo visual ou auditiva. De igual 
modo, é de tomar em consideração 
qualquer deficiência eventual da vítima em 
matéria de capacidade de comunicação 
durante o processo penal.

(11) As informações e os conselhos 
prestados pelas autoridades competentes, 
serviços de apoio às vítimas e serviços de 
justiça reparadora devem, na medida do 
possível, ser prestados através de diferentes 
meios, de molde a poderem ser entendidos 
pelas vítimas. Deve ser igualmente 
assegurado que a vítima possa ser 
compreendida durante o processo. A este 
respeito, é de ter em conta o seu 
conhecimento da língua utilizada para 
transmitir as informações, a sua idade, 
maturidade, capacidades intelectuais e 
emocionais, grau de alfabetização e 
qualquer deficiência física ou mental, por 
exemplo visual ou auditiva. De igual 
modo, é de tomar em consideração 
qualquer deficiência eventual da vítima em 
matéria de capacidade de comunicação 
durante o processo penal.
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Or. en

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A justiça só pode ser assegurada de 
forma eficaz se a vítima puder explicar 
corretamente as circunstâncias do crime 
cometido e fornecer o seu depoimento de 
uma forma compreensível para as 
autoridades competentes. É igualmente 
importante assegurar o tratamento 
respeitoso da vítima e garantir que possa 
exercer os seus direitos. Por conseguinte, 
deve ser sempre disponibilizado um 
serviço de interpretação gratuito durante os 
interrogatórios da vítima e durante a sua 
participação nas audiências no tribunal. No 
que se refere a outros aspetos do processo 
penal, a necessidade de interpretação e 
tradução pode variar em função de 
questões específicas, como o estatuto da 
vítima, a sua participação no processo e os 
eventuais direitos específicos de que 
beneficia. Nestes casos, a interpretação e a 
tradução devem apenas ser assegurados na 
medida do necessário para que as vítimas 
possam exercer os seus direitos.

(12) A justiça só pode ser assegurada de 
forma eficaz se a vítima puder explicar 
corretamente as circunstâncias do crime 
cometido e fornecer o seu depoimento de 
uma forma compreensível para as 
autoridades competentes. É igualmente 
importante assegurar o tratamento 
respeitoso da vítima e garantir que possa 
exercer os seus direitos. Por conseguinte, 
deve ser sempre disponibilizado um 
serviço de interpretação gratuito durante os 
interrogatórios da vítima e durante a sua 
participação nas audiências no tribunal. No 
que se refere a outros aspetos do processo 
penal, a necessidade de interpretação e 
tradução pode variar em função de 
questões específicas, como o estatuto da 
vítima, a sua participação no processo e os 
eventuais direitos específicos de que 
beneficia. Nestes casos, a interpretação e a 
tradução devem ser assegurados na medida 
do necessário para que as vítimas possam 
exercer os seus direitos. Ao abrigo do 
disposto na presente Diretiva, a 
interpretação e a tradução devem ser 
assegurados numa das línguas que a 
vítima fale e perceba, para que possa 
exercer os seus direitos plenamente.

Or. en

Justificação
A língua e a forma como as autoridades comunicam com as vítimas são essenciais para 
evitar a intimidação e a falta de respeito. São fatores que podem agravar a situação das 
vítimas e dificultar o processo jurídico. A vítima não se deve sentir culpada pelo seu próprio 
drama. É necessário assegurar a comunicação e a tradução numa língua que a vítima 
domine claramente.
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Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Independentemente de ser prestado 
por organizações governamentais ou não 
governamentais, o apoio deve ser 
disponibilizado a partir do momento em 
que o crime é cometido, bem como durante 
todo o processo penal e após o mesmo, 
consoante as necessidades da vítima. Deve 
ser prestado através dos mais diversos 
meios, sem formalidades excessivas e a sua 
cobertura geográfica deve ser suficiente, a 
fim de permitir a todas as vítimas dispor de 
acesso a tais serviços. Algumas categorias 
de vítimas, como as vítimas de violência 
sexual, de crimes em função do género, 
racistas ou outros crimes de ódio, ou as 
vítimas do terrorismo podem ter 
necessidade de serviços de apoio 
especializados, devido às características 
específicas do crime de que foram vítimas.

(13) Independentemente de ser prestado 
por organizações governamentais ou não 
governamentais, o apoio deve ser 
disponibilizado a partir do momento em 
que o crime é cometido, bem como durante 
todo o processo penal e após o mesmo, 
consoante as necessidades da vítima. Deve 
ser prestado através dos mais diversos 
meios, sem formalidades excessivas e a sua 
cobertura geográfica deve ser suficiente, a 
fim de permitir a todas as vítimas dispor de 
acesso a tais serviços. Algumas categorias 
de vítimas, como as vítimas de violência 
sexual, de crimes em função do género, 
racistas ou outros crimes de ódio, ou as 
vítimas do terrorismo podem ter 
necessidade de serviços de apoio 
especializados, devido às características 
específicas do crime de que foram vítimas. 
Os Estados-Membros devem 
disponibilizar os recursos necessários 
para o apoio, a assistência e a proteção 
das vítimas. 

Or. en

Justificação

A presente alteração recomenda aos Estados-Membros que participem de forma proativa na 
conceção dos serviços de apoio às vítimas e que disponibilizem os recursos necessários. O 
financiamento dos serviços nacionais de apoio às vítimas constitui uma forma de melhorar o 
exercícios dos direitos das mesmas, tal como assinala a Convenção do Conselho da Europa 
relativa à prevenção e ao combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica..
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Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Algumas vítimas são particularmente 
vulneráveis durante o processo penal ao 
risco de vitimização secundária e repetida, 
bem como a atos de intimidação por parte 
do autor do crime ou seus cúmplices. Essa 
vulnerabilidade pode ser, em grande 
medida, identificada em função das 
características pessoais da vítima e do tipo 
ou da natureza do crime. Nesta base, 
algumas vítimas, como as crianças, as 
pessoas com deficiência, as vítimas de 
violência sexual e as vítimas de tráfico de 
seres humanos encontram-se, na maioria 
dos casos, mais expostas ao risco de nova 
vitimização e têm necessidade de medidas 
de proteção específicas. O acesso a estas 
medidas de proteção só deve ser 
restringido em circunstâncias excecionais, 
por exemplo quando são ponderados os 
direitos fundamentais dos arguidos ou 
suspeitos ou quando a vítima assim o 
desejar. No caso das vítimas do tráfico de 
seres humanos, das vítimas de abuso 
sexual, da exploração sexual e da 
pornografia infantil, a presente diretiva não 
aborda quaisquer questões neste contexto 
que tenham sido já objeto de disposições 
mais específicas e pormenorizadas, 
constantes de outros instrumentos adotados 
ou em vias de negociação.

(17) Algumas vítimas são particularmente 
vulneráveis durante o processo penal ao 
risco de vitimização secundária e repetida, 
bem como a atos de intimidação por parte 
do autor do crime ou seus cúmplices e, por 
conseguinte, têm necessidades específicas. 
Essa vulnerabilidade pode ser, em grande 
medida, identificada em função das 
características pessoais da vítima e do tipo 
ou da natureza do crime. Nesta base, 
algumas vítimas, como as crianças, as 
pessoas com deficiência, as vítimas de 
violência sexual, as vítimas de violência 
baseada no género, as vítimas de violência 
em relações de intimidade, as vítimas de 
terrorismo e de criminalidade organizada
e as vítimas de tráfico de seres humanos 
encontram-se, na maioria dos casos, mais 
expostas ao risco de nova vitimização e 
têm necessidade de medidas de proteção 
específicas. O acesso a estas medidas de 
proteção só deve ser restringido em 
circunstâncias excecionais, por exemplo 
quando são ponderados os direitos 
fundamentais dos arguidos ou suspeitos ou 
quando a vítima assim o desejar. No caso 
das vítimas do tráfico de seres humanos, 
das vítimas de abuso sexual, da exploração 
sexual e da pornografia infantil, a presente 
diretiva não aborda quaisquer questões 
neste contexto que tenham sido já objeto de 
disposições mais específicas e 
pormenorizadas, constantes de outros 
instrumentos adotados ou em vias de 
negociação.

Or. en

Justificação

Definir as vítimas como vulneráveis é considerada uma denominação discriminatória não 
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intencional, que julga as características pessoais das vítimas antes de o crime ser cometido 
como único critério para a sua definição. Por conseguinte, a presente alteração introduz o 
termo "vítimas com necessidades específicas" e utiliza-o em toda a diretiva. Outras 
alterações apelam a favor de ações positivas para assegurar que as medidas de apoio sejam 
direcionadas de forma concreta e tenham em conta as necessidades específicas das vítimas.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A violência baseada no género 
refere-se à violência infligida a uma 
pessoa em razão do seu género. É uma 
forma de violência que afeta as mulheres 
de modo desproporcionado e que pode 
estar associada, mas não limitada, a casos 
de violência nas relações de proximidade, 
violência sexual (incluindo a agressão e o 
assédio sexual), tráfico e escravidão 
sexual, violência nas relações de 
intimidade e outras práticas nefastas 
como os casamentos forçados e a 
mutilação genital feminina. Os ataques 
homofóbicos e transfóbicos também são 
considerados uma forma de violência 
baseada no género. Estudos demonstram 
que entre um quinto e um quarto da 
população feminina foi vítima de atos de 
violência física pelo menos uma vez 
durante a sua vida adulta e que mais de 
um décimo sofreu de violência sexual com 
uso da força; por conseguinte, é 
fundamental criminalizar todas as formas 
de violência baseada no género e oferecer 
às vítimas medidas específicas de 
prevenção e proteção, assim como vias de 
recurso.

Or. en

Justificação

A presente alteração sublinha que a violência baseada no género se distingue de outros tipos 
de violência em que o género da vítima constitui o motivo principal para os atos de violência.
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Por outras palavras, a violência baseada no género diz respeito a qualquer tipo de dano 
infligido a uma pessoa com base nas diferenças percecionadas entre a vítima e o agressor.
Importa assinalar que a definição de violência sexual apresentada na presente alteração 
inclui a agressão e o assédio sexual.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) A violência nas relações de 
intimidade é um grave problema social, 
frequentemente oculto, que inclui os atos 
de violência perpetrados por parceiros 
íntimos, ex-parceiros ou outros 
familiares. A maioria destes atos de 
violência é cometida no ambiente social 
circundante e as mulheres são as suas 
principais vítimas.  Este tipo de violência 
pode abranger os abusos físicos e 
psicológicos mas também os abusos 
sexuais e económicos, conduzindo à 
discriminação e a violações das liberdades 
fundamentais das vítimas que, 
consequentemente, necessitam de medidas 
de proteção específicas.

Or. en

Justificação

A presente alteração estabelece uma definição global da violência nas relações de 
intimidade, que abrange todos os tipos de violência, incluindo a violência psicológica e 
económica, e reconhece que a violência poderá subsistir mesmo após o fim de uma relação e, 
por conseguinte, não é necessário provar a existência de laços familiares biológicos ou 
jurídicos nem comprovar a residência comum da vítima e do autor do crime.
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Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 17-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-C) As vítimas de terrorismo são 
especialmente vulneráveis devido à 
natureza particular do crime. Estas 
vítimas sofrem intimidações, são alvo de 
comportamentos hostis e recebem 
ameaças de retaliação por partes dos 
membros das comunidades associadas aos 
autores dos crimes. Por conseguinte, as 
vítimas de terrorismo, para além de 
poderem contar com um apoio específico 
e o reconhecimento da sociedade, devem 
ser protegidas de todo o tipo de exposição 
ao ódio e ao medo. A Comissão e os 
Estados-Membros devem considerar a 
possibilidade de adotar legislação 
específica relativa às vítimas de 
terrorismo, a fim de reconhecer o seu 
caráter público e incluir disposições mais 
detalhadas que assegurem uma proteção e 
um apoio adequados, o reconhecimento, 
entre outros, do direito à assistência de 
emergência a longo prazo, a uma 
compensação total, à proteção da vida 
pessoal e familiar, à proteção da 
dignidade e segurança, à verdade e à 
memória.

Or. en

Justificação

O direito à verdade baseia-se no direito das vítimas ao conhecimento pleno e completo dos 
atos que resultam na sua vitimização, das pessoas envolvidas e das circunstâncias que as 
motivaram. As vítimas têm direito a saber a verdade sobre as circunstâncias em que os atos 
de violência ocorreram e, em caso de morte ou desaparecimento, o destino e o paradeiro da 
vítima em causa deve ser divulgado.
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Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 17-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-D) Deve-se prestar um apoio 
específico às vítimas de terrorismo e de 
criminalidade organizada, tendo em conta 
que a violação de um direito individual 
neste contexto constitui também uma 
violação dos direitos da sociedade no seu 
todo. Por conseguinte, trata-se de um 
direito de caráter individual que se deve 
proteger de forma específica uma vez que 
afeta direitos coletivos.

Or. en

Justificação

Terrorism and organised crime target specific victims as well as family members, friends and 
cause victims of collateral damage. Terrorism may be described as politically motivated 
violence that is perpetrated by individuals, groups or state-sponsored agents and intended to 
bring about feelings of terror in a population to influence policies or change behaviour.
Terrorism is specifically designed to have psychological effects to instil fear and thereby 
intimidate a ‘target audience’ that might include an ethnic or religious group, an entire 
country a government or public opinion.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável em função das 
suas características pessoais e do crime 
cometido. Somente uma avaliação 
individual, realizada o mais rapidamente 
possível pelas pessoas em condições de 
formular recomendações relativamente às 
medidas de proteção, permitirá identificar 
essa vulnerabilidade. Esta avaliação deve 
ter nomeadamente em conta a idade, o 

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável e ter 
necessidades específicas em função das 
suas características pessoais e do crime 
cometido. Somente uma avaliação 
individual, realizada o mais rapidamente 
possível pelas pessoas em condições de 
formular recomendações relativamente às 
medidas de proteção, permitirá identificar 
essa vulnerabilidade. Esta avaliação deve 
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sexo, a identidade sexual, a origem étnica, 
a raça, a religião, a orientação sexual, o 
estado de saúde, a deficiência, as 
dificuldades de comunicação, o grau de 
parentesco ou a dependência face ao 
suspeito ou arguido, a experiência prévia 
em matéria de criminalidade, o tipo ou a 
natureza do crime, como a criminalidade 
organizada, o terrorismo, os crimes de ódio 
ou o facto de a vítima ser estrangeira. As 
vítimas do terrorismo exigem especial 
atenção aquando de uma avaliação, dada a 
diversidade destes atos, que vão desde atos 
de terrorismo em massa até aos atos de 
terrorismo orientados contra indivíduos 
específicos.

ter nomeadamente em conta a idade, o 
sexo, a identidade sexual, a origem étnica, 
a raça, a religião, a orientação sexual, o 
estado de saúde, a deficiência, as 
dificuldades de comunicação, o grau de 
parentesco ou a dependência face ao 
suspeito ou arguido, a experiência prévia 
em matéria de criminalidade, o tipo ou a
natureza do crime, como a criminalidade 
organizada, o terrorismo, os crimes de ódio 
ou o facto de a vítima ser estrangeira. As 
vítimas do terrorismo exigem especial 
atenção aquando de uma avaliação, dada a 
diversidade destes atos, que vão desde atos 
de terrorismo em massa até aos atos de 
terrorismo orientados contra indivíduos 
específicos.

Or. en

Alteração 21

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As vítimas que tenham sido 
identificadas como vulneráveis devem 
beneficiar de medidas de proteção 
adequadas durante o processo penal. A 
natureza e o âmbito exatos dessas medidas 
devem ser determinados através de uma 
avaliação individual, em diálogo com a 
vítima e no respeito do poder discricionário 
dos tribunais. As preocupações e os receios 
da vítima relativamente ao processo devem 
constituir um fator fundamental para 
determinar se necessita de eventuais 
medidas específicas.

(19) As vítimas que tenham sido 
identificadas como pessoas com 
necessidades específicas devem beneficiar 
de medidas de proteção adequadas durante 
o processo penal. A natureza e o âmbito 
exatos dessas medidas devem ser 
determinados através de uma avaliação 
individual, em diálogo com a vítima e no 
respeito do poder discricionário dos 
tribunais. As preocupações e os receios da 
vítima relativamente ao processo devem 
constituir um fator fundamental para 
determinar se necessita de eventuais 
medidas específicas.

Or. en
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Alteração 22

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Os Estados-Membros devem, 
sempre que adequado e no respeito do 
princípio da liberdade de expressão, 
incentivar os meios de comunicação e os 
jornalistas a seguirem diretrizes de 
auto-regulação e a tomarem medidas 
apropriadas, no âmbito das suas 
atividades informativas, para assegurar a 
proteção da vida pessoal e familiar das 
vítimas e dos seus familiares. Os 
Estados-Membros devem dissuadir os 
meios de comunicação de entrevistar 
vítimas em momentos inoportunos, 
entrevistar vítimas menores de idade, 
comentar detalhes macabros dos crimes, 
publicar informações que possam afetar 
negativamente a credibilidade da vítima, 
criar uma opinião favorável do agressor e 
culpabilizar a vítima pelo crime. Os 
Estados-Membros devem garantir ainda 
às vítimas vias de recursos eficazes 
sempre que o seu direito à vida pessoal e 
familiar seja violado.

Or. en

Alteração 23

Proposta de diretiva
Considerando 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-B) A fim de facilitar uma proteção 
mais eficaz dos direitos e interesses das 
vítimas, os Estados-Membros devem 
desenvolver uma abordagem 
interinstitucional e global. A este respeito, 
os Estados-Membros devem assegurar 
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que existem mecanismos adequados para 
uma cooperação eficaz entre o poder 
judicial, os magistrados do Ministério 
Público, as entidades policiais, as 
autoridades locais e regionais, as 
organizações não-governamentais e 
outras organizações pertinentes. O termo 
"mecanismo" diz respeito a toda a 
estrutura formal ou informal, como os 
protocolos acordados, as mesas redondas 
ou qualquer outro método que permita 
uma cooperação estandardizada entre os 
vários profissionais.

Or. en

Justificação

A presente alteração, ao reconhecer a necessidade da participação de vários agentes 
profissionais na prestação de assistência, subscreve uma abordagem que fomenta uma 
cultura de cooperação com o objetivo de criar uma estrutura interinstitucional de apoio e 
proteção. A alteração não exige a criação de um organismo ou de uma instituição oficial que 
implique custos para os Estados-Membros, pelo contrário, fomenta o recurso aos potenciais 
organismos existentes de forma mais cooperativa e eficaz.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Qualquer funcionário interveniente no 
processo penal suscetível de entrar em 
contacto com as vítimas, deve receber uma 
formação adequada para identificar e 
satisfazer as necessidades das vítimas, 
tanto no quadro de uma formação inicial 
como contínua, até alcançar um nível 
adequado em função do contacto que 
mantém com as vítimas. Deve neste caso 
incluir uma formação específica, se for 
caso disso.

(24) Qualquer funcionário interveniente no 
processo penal suscetível de entrar em 
contacto com as vítimas, deve receber uma 
formação adequada para identificar e 
satisfazer as necessidades das vítimas, 
tanto no quadro de uma formação inicial 
como contínua, até alcançar um nível 
adequado em função do contacto que 
mantém com as vítimas. Deve neste caso 
incluir uma formação específica, se for 
caso disso. Os agentes policiais, os 
procuradores e outros agentes implicados 
em casos de violência baseada no género 
devem receber formação sobre os métodos 
adequados para lidar com as vítimas deste 
tipo de violência de forma a ter em conta 
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a perspetiva do género. Esta formação 
deve estar institucionalizada e 
padronizada em todos os 
Estados-Membros e deve ter lugar em 
consulta estreita com organizações
não-governamentais e outras entidades 
que prestem serviços de apoio a vítimas de 
violência baseada no género.

Or. en

Justificação

A presente alteração estabelece a obrigação que recai sobre os Estados-Membros de formar 
devidamente os profissionais que lidam com vítimas de violência baseada no género. Esta 
formação obrigatória permitirá sensibilizar os profissionais relativamente às necessidades 
específicas das vítimas de violência baseada no género e contribuirá para mudar as atitudes 
e o comportamento destes profissionais com as mesmas. A disposição que prevê a realização 
desta formação em consulta com ONG é consonante com o espírito de cooperação 
interinstitucional. 

Alteração 25

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os Estados-Membros devem 
incentivar e trabalhar em estreita 
colaboração com as organizações da 
sociedade civil, nomeadamente as 
organizações não governamentais 
reconhecidas e ativas, que colaboram com 
as vítimas da criminalidade, em particular 
no quadro de iniciativas de definição das 
políticas, de campanhas de informação e 
sensibilização, de programas de 
investigação e educação e em matéria de 
formação, bem como no domínio do 
acompanhamento e da avaliação do 
impacto das medidas destinadas a apoiar e 
a proteger as vítimas da criminalidade.

(25) A fim de estabelecer e reforçar as 
políticas de prevenção da criminalidade e 
adotar medidas para reduzir o risco de as 
pessoas serem vítimas de crimes, os
Estados-Membros devem incentivar e 
trabalhar em estreita colaboração com as 
organizações da sociedade civil, 
nomeadamente as organizações 
não-governamentais reconhecidas e ativas, 
que colaboram com as vítimas da 
criminalidade, em particular no quadro de 
iniciativas de definição das políticas, de 
campanhas de informação e sensibilização, 
de programas de investigação e educação e 
em matéria de formação, bem como no 
domínio do acompanhamento e da 
avaliação do impacto das medidas 
destinadas a apoiar e a proteger as vítimas 
da criminalidade.
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Or. en

Alteração 26

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) É possível que se repitam atos de 
vitimização, intimidação e discriminação 
caso as vítimas sejam alvo de abusos 
devido às suas características pessoais, 
como a raça, a religião, as crenças, a 
nacionalidade, a idade, a orientação 
sexual, a deficiência, o género ou a 
origem social, que constituem uma das 
principais causas para a elevada taxa de 
crimes não denunciados. A falta de 
confiança no sistema de justiça penal, as 
dificuldades para entender o sistema de 
denúncia e o medo de não receber um 
tratamento adequado por parte das 
autoridades, seja porque não é dado 
crédito à vítima ou pela falta de respeito e 
reconhecimento da mesma, são outras 
razões para que não se denunciem os 
crimes. A fim de incentivar e facilitar as 
denúncias e permitir que as vítimas 
quebrem o ciclo de vitimização que se 
repete, é indispensável que se 
disponibilizem serviços de apoio credíveis 
e que as autoridades competentes estejam 
preparadas para responder às denúncias 
com respeito, consideração, igualdade e 
profissionalismo. Para tal, é necessário 
que todas as autoridades competentes 
disponham de formação suficiente e de 
um nível adequado de especialização, 
assim como de uma regulamentação que 
preste a atenção necessária aos direitos 
das vítimas, incluindo o direito de 
proteção contra a intimidação e a 
vitimização secundária. Estas medidas 
devem incluir igualmente a possibilidade 
de denúncia por terceiros, a capacitação 
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de organizações de apoio às vítimas para 
dar início a processos em nome das 
mesmas, assim como a possibilidade de se 
recorrer a tecnologias de comunicação, 
como o correio eletrónico ou os 
formulários eletrónicos para a 
apresentação de queixas.  

Or. en

Alteração 27

Proposta de diretiva
Considerando 25-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-B) A fim de desenvolver, em toda a 
União, sistemas mais estruturados de 
acompanhamento das vítimas de crimes, 
avaliar o acesso das mesmas aos direitos e 
serviços previstos ao abrigo da presente 
Diretiva e facilitar o intercâmbio das 
melhores práticas, os Estados-Membros 
devem cooperar para criar, através das 
associações e organizações de apoio às 
vítimas existentes na UE, uma rede 
europeia que institua uma base de dados 
estatísticos a nível da União. Esta base de 
dados deverá incluir, no mínimo, o 
número, a idade, o género e a 
nacionalidade das vítimas, o tipo de 
serviços a que têm acesso e quaisquer 
lacunas na prestação dos mesmos.

Or. en
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Alteração 28

Proposta de diretiva
Considerando 25-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-C) A fim de facilitar a avaliação da 
aplicação da presente Diretiva, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão Europeia dados relevantes 
relativos à aplicação dos procedimentos 
nacionais sobre as vítimas da 
criminalidade, incluindo pelo menos o 
número de vítimas e o seu sexo, a idade e 
a nacionalidade das vítimas, o número, 
tipo ou natureza dos crimes denunciados, 
e o tipo de serviços disponibilizados às 
vítimas. Estes dados devem incluir 
igualmente informações sobre as causas e 
a frequência de todas as formas de 
violência, as medidas tomadas para 
prevenir e erradicar a violência baseada 
no género, proteger as vítimas e punir os 
agressores, bem como sobre a eficácia 
dessas mesmas medidas.

Or. en

Justificação

A compilação periódica de dados estatísticos relevantes e discriminados relativos a todas as 
formas de violência abrangidas pela presente Diretiva permitirá avaliar, com base em factos, 
se foi dada uma resposta adequada às necessidades das pessoas expostas à violência. A 
transmissão de estatísticas e dados nacionais para a Comissão Europeia estimulará, 
igualmente, a cooperação transfronteiriça e permitirá uma comparação entre países, assim 
como uma análise comparativa das boas práticas existentes a nível europeu.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva tem por objeto garantir 
que todas as vítimas da criminalidade 

A presente diretiva tem por objeto garantir 
que todas as vítimas da criminalidade 
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beneficiam de proteção e de apoio 
adequados, podendo participar no processo 
penal e ser reconhecidas e tratadas com 
respeito, tato e profissionalismo, sem 
qualquer tipo de discriminação, em todos 
os contactos estabelecidos com qualquer 
autoridade pública, serviço de apoio às 
vítimas ou serviço de justiça reparadora.

beneficiam de proteção e de apoio 
adequados, podendo participar no processo 
penal e ser reconhecidas e tratadas com 
respeito, tato e profissionalismo, sem 
qualquer tipo de discriminação, em todos 
os contactos estabelecidos com qualquer 
autoridade competente, serviço de apoio às 
vítimas ou serviço de justiça reparadora.

Or. en

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea a) – subalínea ii-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) o(s) familiar(es) ou a(s) pessoa(s) 
reconhecido(s) como o(s) tutor(es) ou o(s) 
representante(s) de uma vítima em 
situação de incapacidade antes ou depois 
do crime. 

Or. en

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A)"Violência baseada no género", a 
violência que se inflige a uma pessoa 
devido ao seu género ou à sua identidade 
de género;

Or. en

Justificação

A alteração inclui uma definição abrangente da violência baseada no género e sublinha que 
este tipo de violência se distingue dos outros tipos de violência em que o género da vítima ou 
a identidade da vítima é o motivo principal para os atos de violência. 
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Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-B)"Violência nas relações de 
intimidade", a violência infligida por uma 
pessoa que é o atual ou antigo cônjuge, 
parceiro ou familiar da vítima.

Or. en

Justificação

A presente alteração estabelece uma definição global da violência nas relações de 
intimidade, que abrange todos os tipos de violência, incluindo a violência psicológica e 
económica, e reconhece que a violência poderá subsistir mesmo após o fim de uma relação e, 
por conseguinte, não é necessário provar a existência de laços familiares biológicos ou 
jurídicos nem comprovar a residência comum da vítima e do autor do crime.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Em que medida e condições a vítima 
tem direito a interpretação e a tradução;

Or. en

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Se for residente noutro Estado- (h) Se for residente num Estado-Membro 
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Membro, quais os mecanismos especiais de 
defesa dos seus interesses a que pode 
recorrer;

diferente daquele onde o crime foi 
cometido, quais as medidas, os 
procedimentos e os mecanismos especiais 
mais adequados para defender os seus 
direitos e interesses;

Or. en

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Além da informação referida no 
n.º 1, os Estados-Membros velarão para 
que as vítimas que sofreram um grave 
trauma recebam igualmente as seguintes 
informações:
(a) Em que medida têm direito a 
assistência médica;
(b) Em que medida têm direito a apoio 
especializado, incluindo apoio 
psicológico;
(c) Como e em que condições poderão 
receber ajuda para encontrar um 
alojamento alternativo apropriado com 
medidas de segurança adequadas.

Or. en

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. As informações referidas nos n.ºs 1 e 
2 são facultadas oralmente ou por escrito, 
numa linguagem simples e acessível, 
tendo em conta as necessidades 
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particulares e as características pessoais 
das vítimas, assim como as 
circunstâncias, a gravidade e a natureza 
do crime. 

Or. en

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas são notificadas do seu direito de 
receber as seguintes informações relativas 
ao processo e que as recebem se o 
desejarem:

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas são notificadas, sem atrasos 
desnecessários, do seu direito de receber as 
seguintes informações relativas ao 
processo:

Or. en

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) Qualquer decisão de dar início ao 
processo penal, incluindo os motivos para 
optar por uma acusação penal;

Or. en
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Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Qualquer decisão, incluindo os 
respetivos motivos, de arquivar o processo 
penal instaurado na sequência da 
denúncia de um crime apresentada pela 
vítima, como uma decisão de não 
prosseguir ou encerrar uma investigação ou 
de não deduzir acusação ou uma sentença 
final proferida num julgamento, incluindo
qualquer condenação;

(a) Qualquer decisão, incluindo os 
respetivos motivos, de arquivar o processo 
penal, como uma decisão de não prosseguir 
ou encerrar uma investigação ou de não 
deduzir acusação ou uma sentença final 
proferida num julgamento, qualquer 
recurso interposto contra uma sentença e 
qualquer condenação;

Or. en

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) Informações que permitem à vítima 
tomar conhecimento do andamento do 
processo penal instaurado na sequência 
da denúncia de um crime apresentada 
pela vítima, salvo se, em casos 
excecionais, tal for suscetível de afetar 
adversamente o bom desenrolar do 
processo;

(b) Informações que permitem à vítima 
tomar conhecimento do andamento do 
processo penal, salvo se, em casos 
excecionais, tal for suscetível de afetar 
adversamente o bom desenrolar do 
processo;

Or. en

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram a 2. Os Estados-Membros asseguram às 
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oportunidade às vítimas de serem 
informadas do momento em que a pessoa 
acusada ou condenada por crimes que lhes 
digam respeito é libertada. As vítimas 
devem receber esta informação sempre que 
o desejarem.

vítimas a oportunidade de serem 
informadas, sem atrasos desnecessários, do 
momento em que a pessoa detida, acusada 
ou condenada por crimes que lhes digam 
respeito é libertada ou escapa à prisão. Os 
Estados-Membros devem assegurar que é 
prestado um apoio e uma assistência 
efetivos às vítimas sempre que recebem 
esta informação. As vítimas devem 
receber esta informação, exceto quando as 
autoridades competentes consideram que 
a notificação da libertação poderá causar 
danos no autor do crime.

Or. en

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros asseguram que 
as vítimas são plenamente informadas do 
seu direito de receber as informações 
mencionadas nos n.ºs 1 e 2 e que as 
recebem efetivamente, salvo desejo em 
contrário, e garantem o direito das vítimas 
de, a qualquer momento, alterar a sua 
intenção de não receber as referidas 
informações.

Or. en

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas que declararam não pretender 

3. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas que declararam não pretender 
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receber as informações a que se referem os 
n.ºs 1 e 2 não as recebem.

receber as informações a que se refere o 
n.º 2 não as recebem, exceto quando a 
autoridade competente considera que a 
não notificação da libertação poderá 
causar danos nas vítimas,

Or. en

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As informações referidas nos n.ºs 1 e 
2 são facultadas oralmente ou por escrito, 
numa linguagem simples e acessível, 
tendo em conta as necessidades 
particulares e as características pessoais 
das vítimas, assim como as 
circunstâncias, a gravidade e a natureza 
do crime.

Or. en

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam medidas para 
garantir que, aquando dos contactos com 
as autoridades públicas durante o processo 
penal, as vítimas são compreendidas e 
compreendem o que lhes é comunicado, 
nomeadamente quando essa informação é 
fornecida pelas referidas autoridades.

Os Estados-Membros tomam medidas para 
garantir que, a partir do primeiro contacto 
com as autoridades competentes durante e 
após a conclusão do processo penal, as 
vítimas e os seus familiares são 
perfeitamente compreendidos e 
compreendem o que lhes é comunicado, 
nomeadamente quando essa informação é 
fornecida pelas referidas autoridades.
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Or. en

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O direito à interpretação referido nos 
n.ºs 1 e 2 inclui a assistência adequada a 
vítimas que sejam portadoras de 
deficiência auditiva ou da fala.

Or. en

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que 
uma vítima que não compreende nem fala a 
língua do processo penal em causa recebe 
gratuitamente, se assim o desejar, uma
tradução das informações seguintes, na 
medida em que estas lhe sejam fornecidas:

4. Os Estados-Membros asseguram que 
uma vítima que não compreende nem fala a 
língua do processo penal em causa recebe 
gratuitamente, se assim o desejar, uma 
tradução escrita, numa língua dominada 
pela vítima, das informações seguintes, na 
medida em que estas lhe sejam fornecidas:

Or. en

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Qualquer decisão de dar início ao 
processo penal, incluindo os motivos para 
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optar por uma acusação penal;

Or. en

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Qualquer decisão de arquivamento do 
processo penal relativo ao crime 
denunciado pela vítima, incluindo pelo 
menos um resumo das razões dessa 
decisão;

(b) Qualquer decisão, incluindo os 
respetivos motivos, de arquivamento do 
processo penal, como uma decisão de não 
prosseguir ou encerrar uma investigação 
ou de não deduzir acusação ou uma 
sentença final proferida num julgamento, 
qualquer recurso interposto contra uma 
sentença e qualquer condenação;

Or. en

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A informação referida na alínea c) do 
presente número é determinada caso a 
caso. Tanto as vítimas como os seus 
representantes legais poderão efetuar um 
pedido fundamentado para obter 
quaisquer outras informações que 
considerem essenciais.

Or. en
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Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros asseguram que, 
em conformidade com os procedimentos 
previstos pelo direito nacional, as vítimas 
têm o direito de contestar qualquer decisão 
que negue a necessidade de interpretação 
ou tradução e, quando estes serviços 
tiverem sido prestados, a possibilidade de 
apresentar queixa quanto à qualidade 
insuficiente da interpretação para exercer 
os seus direitos ou compreender o 
processo.

6. Os Estados-Membros asseguram que, 
em conformidade com os procedimentos 
previstos pelo direito nacional, as vítimas 
têm o direito de contestar qualquer decisão 
que negue a necessidade de interpretação 
ou tradução e, quando estes serviços 
tiverem sido prestados, a possibilidade de 
apresentar queixa quanto à qualidade 
insuficiente da interpretação ou da 
tradução para exercer os seus direitos ou 
compreender o processo.

Or. en

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas e os seus familiares têm 
gratuitamente acesso aos serviços 
confidenciais de apoio às vítimas, em 
função das suas necessidades.

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas e os seus familiares têm 
gratuitamente acesso aos serviços 
confidenciais de apoio às vítimas a partir 
do momento em que sofrem danos, 
durante e após a conclusão do processo 
penal e independentemente do local onde 
o crime é cometido.

Or. en
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Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros asseguram que 
o acesso aos serviços de apoio às vítimas 
não está subordinado à apresentação de 
uma denúncia pela vítima junto das 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.° 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Uma pessoa de apoio que 
acompanhe, ajude e assista as vítimas e os 
seus familiares, de acordo com as suas 
necessidades, durante o processo penal;

Or. en

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoio moral e psicológico; (c) Apoio moral, psicológico e material;  

Or. en
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Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Informações relativas aos serviços 
de apoio às vítimas disponíveis no 
Estado-Membro onde as vítimas e os seus 
familiares residem, caso o crime tenha 
ocorrido noutro Estado-Membro;

Or. en

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Conselhos sobre os riscos de 
intimidação e de uma nova vitimização e a 
forma de os prevenir e evitar.

Or. en

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros facilitam o 
encaminhamento das vítimas pela 
autoridade que recebeu a denúncia e 
outras instâncias competentes para os 
serviços de apoio às vítimas.

3. Os Estados-Membros facilitam o 
encaminhamento das vítimas pela 
autoridade competente e por outras 
instâncias competentes que receberam a 
denúncia para os serviços de apoio às 
vítimas. 
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Or. en

Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros promovem a 
criação ou o desenvolvimento de serviços 
de apoio especializados, para além dos 
serviços gerais de apoio às vítimas.

4. Os Estados-Membros asseguram a 
criação ou o desenvolvimento de serviços 
de apoio especializados, incluindo serviços 
de apoio especializados às vítimas de 
violência baseada no género e de 
violência nas relações de intimidade e aos 
seus familiares, para além dos serviços 
gerais de apoio às vítimas.

Or. en

Justificação

A presente alteração convida os Estados-Membros a criar serviços de apoio especializados 
que reconheçam a natureza específica dos traumas vividos pelas vítimas de violência baseada 
no género e violência nas relações de intimidade. Este tipo de apoio especializado tem por 
objetivo assegurar a complexa tarefa de capacitar as vítimas para superar os seus traumas 
através de um apoio e de uma assistência otimizados e adaptados às suas necessidades 
específicas.

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros promovem e 
apoiam as iniciativas baseadas nas 
comunidades, como a criação de grupos 
de vítimas ou de familiares de vítimas, a 
fim de estimular o apoio mútuo, capacitar 
estas pessoas e reforçar o espírito de 
solidariedade na sociedade.

Or. en
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Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas recebem uma confirmação por 
escrito de qualquer denúncia por elas 
apresentada junto de uma autoridade 
competente do Estado-Membro.

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas recebem uma confirmação por 
escrito e uma cópia de qualquer denúncia 
por elas apresentada junto de uma 
autoridade competente do Estado-Membro.

Or. en

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Recolher um depoimento da vítima 
imediatamente após a apresentação da 
denúncia do crime à autoridade 
competente;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 63

Proposta de diretiva
Capítulo 4 – título 

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento da vulnerabilidade e 
proteção das vítimas

Reconhecimento das necessidades 
específicas e proteção das vítimas

Or. en
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Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram a 
aplicação de medidas para proteger as
vítimas e seus familiares de eventuais atos 
de retaliação, intimidação e vitimização 
repetida ou adicional.

1. Os Estados-Membros asseguram a 
aplicação de medidas para proteger a
segurança e a dignidade das vítimas e dos
seus familiares de eventuais atos de 
retaliação, intimidação e vitimização 
repetida ou adicional, a partir do seu 
primeiro contacto com a autoridade 
competente, durante e após a conclusão 
do processo penal.

Or. en

Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Entre as medidas a que se refere o n.º 1, 
figuram nomeadamente os procedimentos 
que permitem a proteção física das vítimas 
e seus familiares, medidas destinadas a 
evitar qualquer contacto entre os autores 
dos crimes e as vítimas nas instalações em 
que se desenrola o processo penal e 
medidas para reduzir ao mínimo o risco de 
danos psicológicos ou morais às vítimas 
durante o seu interrogatório ou 
depoimento, garantindo a sua segurança e 
respeito da sua dignidade.

2. Entre as medidas a que se refere o n.º 1, 
figuram nomeadamente os procedimentos 
que permitem a proteção física das vítimas 
e seus familiares, medidas destinadas a 
evitar qualquer contacto entre os autores 
dos crimes e as vítimas e seus familiares
nas instalações em que se desenrola o 
processo penal e medidas para reduzir ao 
mínimo o risco de danos psicológicos ou 
morais às vítimas durante o seu 
interrogatório ou depoimento, garantindo a 
sua segurança e respeito da sua dignidade.

Or. en



PR\889760PT.doc 43/67 PE480.616v01-00

PT

Alteração 66

Proposta de diretiva
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Identificação das vítimas vulneráveis Identificação das vítimas com 
necessidades específicas

Or. en

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da presente diretiva, as 
seguintes categorias de vítimas são 
consideradas vulneráveis devido às suas 
características pessoais:

1. Para efeitos da presente diretiva, 
considera-se que as seguintes categorias de 
vítimas têm necessidades específicas
devido às suas características pessoais:

Or. en

Alteração 68

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da presente diretiva, as 
seguintes categorias de vítimas são 
consideradas vulneráveis devido à 
natureza ou ao tipo de crime de que foram 
objeto:

2. Para efeitos da presente diretiva, 
considera-se que as seguintes categorias de 
vítimas têm necessidades específicas
devido à natureza ou ao tipo de crime de 
que foram objeto:

Or. en
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Alteração 69

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.° 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Vítimas de violência baseada no 
género;

Or. en

Alteração 70

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Vítimas de violência nas relações de 
intimidade;

Or. en

Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Vítimas do terrorismo;

Or. en
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Alteração 72

Proposta de diretiva
Artigo 18 – nº 2 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-C) Vítimas da criminalidade 
organizada.

Or. en

Alteração 73

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as outras vítimas beneficiam de uma 
avaliação atempada e individual, em 
conformidade com os procedimentos 
nacionais, para determinar se são 
vulneráveis, devido às suas características 
pessoais ou ainda às circunstâncias, tipo ou 
natureza do crime ou ao risco de 
vitimização secundária ou repetida ou de 
intimidação.

3. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as outras vítimas beneficiam de uma 
avaliação atempada e individual, em 
conformidade com os procedimentos 
nacionais, para determinar se têm 
necessidades específicas, devido às suas 
características pessoais ou ainda às 
circunstâncias, tipo ou natureza do crime 
ou ao risco de vitimização secundária ou 
repetida ou de intimidação.

Or. en

Alteração 74

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as vítimas vulneráveis, tal como 
definidas nos n.ºs 1, 2 e 3, beneficiam de 
uma avaliação atempada e individual, em 
conformidade com procedimentos 
nacionais, para determinar as medidas 

4. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as vítimas com necessidades 
específicas, tal como definidas nos n.ºs 1, 2 
e 3, beneficiam de uma avaliação atempada 
e individual, em conformidade com 
procedimentos nacionais, para determinar 
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especiais, previstas nos artigos 21.° e 22.°, 
de que devem beneficiar. Esta avaliação 
terá em conta a vontade das vítimas 
vulneráveis, nomeadamente quando não 
pretendam beneficiar de medidas 
especiais.

as medidas especiais, previstas nos 
artigos 21.° e 22.°, de que devem 
beneficiar. 

Or. en

Alteração 75

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros asseguram que 
as avaliações individuais referidas nos 
n.ºs 3 e 4 são realizadas regularmente 
durante o processo penal de forma a ter 
em conta quaisquer alterações nas 
características ou circunstâncias pessoais, 
necessidades ou desejos das vítimas. As 
avaliações individuais têm em conta os 
seguintes fatores:
(a) As características pessoais da vítima, 
tais como idade, sexo, identidade sexual, 
origem étnica, raça, religião, orientação 
sexual, estado de saúde, deficiência, 
estatuto legal, problemas de comunicação, 
grau de parentesco ou dependência em 
relação ao suspeito ou arguido, 
experiência prévia no que respeita ao 
crime;
(b) As circunstâncias do crime, tais como 
o facto de a pessoa ter sido vítima no 
estrangeiro;
(c) O tipo ou natureza do crime, como nos 
casos que envolvem exploração ou 
violência física ou sexual;
(d) A vontade da vítima com necessidades 
específicas, nomeadamente quando não 
pretende beneficiar de medidas especiais.
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Or. en

Alteração 76

Proposta de diretiva
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Direito de acesso aos serviços 
especializados de apoio para as vítimas de 
violência baseada no género e de 
violência nas relações de intimidade 
1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas de violência baseada no género e 
de violência nas relações de intimidade, 
bem como os seus familiares, em função 
das suas necessidades, têm acesso gratuito 
e confidencial a serviços especializados de 
apoio às vítimas que:
(a) Se baseiam numa compreensão da 
violência na perspetiva do género e se 
centram nos direitos humanos e na 
segurança da vítima;

(b) Se baseiam numa abordagem 
integrada que tem em conta a relação 
entre as vítimas, os autores do crime, as 
crianças, e o seu ambiente social mais 
amplo; 
(c) Têm como objetivo evitar a vitimização 
secundária;
(d) Têm como objetivo a capacitação e 
independência económica das vítimas de 
violência;
(e) Oferecem, quando adequado, uma 
gama de serviços de proteção e apoio 
localizados nas mesmas instalações;
(f) Respondem às necessidades específicas 
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das vítimas, incluindo crianças.
2. Os Estados-Membros asseguram a 
prestação atempada de assistência 
financeira às vítimas de violência baseada 
no género e de violência nas relações de 
intimidade e proíbem qualquer forma de 
discriminação contra as pessoas que 
sobrevivem a esta violência, incluindo no 
emprego, situação em matéria de 
propriedade e alojamento, bem com nas 
prestações de segurança social. 

Or. en

Justificação
Compreendendo que o acesso ao apoio não é apenas um direito das vítimas, mas também um 
elemento vital para a proteção contra novas vitimizações e para a capacitação 
socioeconómica das vítimas, esta alteração fornece uma lista de vários objetivos e critérios 
em que os serviços de apoio às vítimas com necessidades especiais se devem basear. A 
alteração prevê ainda recursos financeiros adequados para as vítimas e tolerância zero para 
a discriminação contra as vítimas de violência baseada no género.

Alteração 77

Proposta de diretiva
Artigo 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-B
Direito de acesso das vítimas de violência 
sexual a centros de crise para casos de 
violação e violência sexual 
Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas de violência sexual e os seus 
familiares têm acesso a centros de crise 
para casos de violação ou violência 
sexual, que fornecem exames médicos e 
forenses, apoio relacionado com situações 
traumáticas e aconselhamento às vítimas 
e seus familiares.

Or. en
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Justificação

A natureza traumática da violência sexual exige uma resposta particularmente sensível por 
parte de pessoal formado e especializado. Em consequência, esta alteração insiste 
especialmente na prestação deste tipo de apoio especializado, ao exigir que os 
Estados-Membros criem centros de crise acessíveis e em número suficiente para casos de 
violação ou violência sexual. O Conselho da Europa recomenda a existência de um centro 
deste tipo por cada 200 000 habitantes.

Alteração 78

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros adotam 
progressivamente as condições necessárias 
para permitir evitar o contacto entre as 
vítimas e as pessoas acusadas ou suspeitas
em qualquer local em que as vítimas 
podem ter contacto com as autoridades 
públicas devido à sua qualidade de vítima 
e, nomeadamente, nas instalações em que 
decorre o processo penal. 

1. Os Estados-Membros adotam as 
condições necessárias para permitir evitar o 
contacto entre as vítimas e seus familiares
e as pessoas acusadas ou suspeitas ou 
autores dos crimes em qualquer local em 
que as vítimas podem ter contacto com as 
autoridades competentes devido à sua 
qualidade de vítima e, nomeadamente, nas 
instalações em que decorre o processo 
penal, exceto se o processo penal exigir 
esse contacto ou em caso de pedido em 
contrário por parte da vítima.

Or. en

Alteração 79

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros asseguram que 
a conceção de novos edifícios de tribunais 
inclua zonas de espera separadas, 
reservadas às vítimas.

Or. en
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Alteração 80

Proposta de diretiva
Artigo 20 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O número de entrevistas às vítimas é 
reduzido ao mínimo, devendo apenas ser 
realizadas em caso de estrita necessidade 
para efeitos do processo penal;

(b) O número de entrevistas às vítimas é 
reduzido ao mínimo, devendo apenas ser 
realizadas em caso de estrita necessidade 
para efeitos de investigação e processo 
penal;

Or. en

Alteração 81

Proposta de diretiva
Artigo 20 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As vítimas podem ser acompanhadas, 
se for adequado, pelo seu representante 
legal ou por uma pessoa à sua escolha, 
salvo decisão fundamentada em contrário 
relativamente a essa pessoa.

(c) As vítimas podem ser acompanhadas 
pelo seu representante legal ou, se for 
adequado, por uma pessoa à sua escolha, 
salvo decisão fundamentada em contrário 
relativamente a essa pessoa.

Or. en

Alteração 82

Proposta de diretiva
Artigo 20 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Caso ocorra um atraso na denúncia 
da violência por medo de retaliação, 
humilhação ou estigmatização, esse 
atraso não terá qualquer consequência 
desfavorável para a denúncia apresentada 
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pela vítima. 

Or. en

Justificação

Esta alteração proíbe aos tribunais a aferição de conclusões desfavoráveis devido a um 
atraso de qualquer duração entre o momento em que a violência foi cometida e a denúncia da 
mesma. A obrigação de não utilizar um atraso na denúncia como elemento desfavorável para 
a vítima é igualmente apoiada pela jurisprudência da Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW).

Alteração 83

Proposta de diretiva
Artigo 21 – título

Texto da Comissão Alteração

Direito das vítimas vulneráveis a proteção 
durante o processo penal

Direito das vítimas com necessidades 
específicas a proteção durante o processo 
penal

Or. en

Alteração 84

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas vulneráveis a que se refere o 
artigo 18.º beneficiam das medidas 
previstas nos n.ºs 2 e 3, em conformidade 
com uma avaliação individual, tal como 
prevista no artigo 18.º, n.º 4, e no respeito 
do poder discricionários dos tribunais.

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas com necessidades específicas a 
que se refere o artigo 18.º beneficiam das 
medidas previstas nos n.ºs 2 e 3, em 
conformidade com uma avaliação 
individual, tal como prevista no artigo 18.º, 
n.º 4, e no respeito do poder discricionário
dos tribunais.

Or. en
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Alteração 85

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Durante a investigação penal, as vítimas 
vulneráveis beneficiam das seguintes 
medidas:

2. Durante a investigação penal, as vítimas 
com necessidades específicas beneficiam 
das seguintes medidas:

Or. en

Alteração 86

Proposta de diretiva
Artigo 21.º – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Todas as entrevistas com as vítimas de 
violência sexual são realizadas por uma 
pessoa do mesmo sexo. 

(d) Todas as entrevistas com as vítimas de 
violência sexual, violência baseada no 
género e violência nas relações de 
intimidade são realizadas por uma pessoa 
do sexo escolhido pela vítima.

Or. en

Alteração 87

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Durante o processo judicial, as vítimas 
vulneráveis beneficiam do seguinte:

3. Durante o processo judicial, as vítimas 
com necessidades específicas beneficiam 
do seguinte:

Or. en
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Alteração 88

Proposta de diretiva
Artigo 22 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Nas investigações penais, todas as 
entrevistas com a vítima podem ser 
gravadas em vídeo e estas gravações 
podem, em conformidade com o direito 
nacional, servir de meio de prova em 
processo penal; 

(a) Nas investigações penais, todas as 
entrevistas com a vítima podem ser 
gravadas por meios audiovisuais e estas 
gravações podem, em conformidade com o 
direito nacional, servir de meio de prova 
em processo penal; 

Or. en

Alteração 89

Proposta de diretiva
Artigo 22 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Nas investigações penais e processos 
judiciais, as autoridades judiciais designam 
um representante especial da vítima 
quando, de acordo com o direito nacional, 
um conflito de interesses entre os titulares 
da responsabilidade parental e a vítima os 
impede de representar a criança ou quando 
a criança não está acompanhada ou está 
separada da sua família.

(b) Nas investigações penais e processos 
judiciais, as autoridades competentes
designam um representante especial da 
vítima quando, de acordo com o direito 
nacional, um conflito de interesses entre os 
titulares da responsabilidade parental e a 
vítima os impede de representar a criança 
ou quando a criança não está acompanhada 
ou está separada da sua família.

Or. en
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Alteração 90

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- 1. Os Estados-Membros garantem, tanto 
quanto possível, a proteção da vida 
privada e familiar das vítimas e a proteção 
dos dados pessoais das mesmas a partir do 
primeiro contacto com a autoridade 
competente, ao longo de todo o processo 
penal e após o mesmo.

Or. en

Alteração 91

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades judiciais adotam, durante o 
processo judicial, as medidas adequadas 
para a proteção da vida privada e para 
impedir as imagens fotográficas das 
vítimas e seus familiares.

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades judiciais adotam, durante a 
investigação criminal e o processo 
judicial, as medidas adequadas para a 
proteção da vida privada e para impedir as 
imagens fotográficas das vítimas e seus 
familiares.

Or. en

Alteração 92

Proposta de diretiva
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A
Prevenção
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1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas adequadas, incluindo através da 
Internet, tais como campanhas de 
informação e sensibilização, e programas 
de investigação e educação, se necessário 
em cooperação com as organizações 
relevantes da sociedade civil e outras 
partes interessadas, a fim de aumentar a 
sensibilização para os direitos 
estabelecidos na presente diretiva e de 
reduzir o risco de as pessoas, sobretudo as 
crianças, virem a ser vítimas da 
criminalidade. 
2. Os Estados-Membros desenvolvem 
campanhas especializadas para 
sensibilizar a população sobre a violência 
baseada no género enquanto 
manifestação da desigualdade entre 
géneros e violação dos direitos humanos, 
e para aumentar o conhecimento da 
legislação relativa à violência baseada no 
género e das vias de recurso disponíveis.

Or. en

Justificação

O objetivo desta alteração é assegurar que o público em geral está bem informado sobre as 
várias formas de violência, bem como sobre as diferentes manifestações da violência baseada 
no género. Para este fim, devem realizar-se campanhas de sensibilização que difundam e 
expliquem as disposições da presente diretiva e sensibilizem o público para as questões dos 
direitos humanos e da igualdade dos géneros. Estas campanhas devem servir igualmente 
para informar as vítimas relativamente aos seus direitos e aos serviços de apoio existentes.

Alteração 93

Proposta de diretiva
Artigo 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-B
Facilitar a denúncia do crime

Os Estados-Membros tomam medidas, se 
necessário em cooperação com as 
organizações relevantes da sociedade civil 
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e outras partes interessadas, para facilitar 
a denúncia dos crimes pelas vítimas.

Or. en

Alteração 94

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores e o 
pessoal dos tribunais recebem formação 
geral e especializada, de nível consentâneo 
com o seu contacto com as vítimas, a fim 
de os sensibilizar para as suas necessidades 
e de as tratarem com imparcialidade, 
respeito e profissionalismo.

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores, o 
pessoal dos tribunais, os advogados e 
quaisquer outros funcionários que 
possam vir a estar em contacto com as 
vítimas recebem formação geral e 
especializada, de nível consentâneo com o 
seu contacto com as vítimas, a fim de os 
sensibilizar para as suas necessidades e de 
as tratarem com imparcialidade, respeito e 
profissionalismo.

Or. en

Justificação

Training for those who are in contact with victims is important in order to avoid any further 
harm or intimidation to the victim. Authorities need to be aware of the victim’s state and 
needs, as it is vital to keep the confidence of victims for whom going through the legal process 
might incur tremendous difficultly and require hard efforts. This amendment forestalls that 
any official likely to come into contact with victims should receive regular and 
institutionalized gender-sensitive training on victims’ needs and rights. Such training should 
be developed and carried out in close cooperation with NGOs and service providers.

Alteração 95

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Consoante as funções exercidas e a 
natureza e o nível dos contactos que o 

4. Consoante as funções exercidas e a 
natureza e o nível dos contactos que o 



PR\889760PT.doc 57/67 PE480.616v01-00

PT

profissional mantém com as vítimas, a 
formação abrange pelo menos as questões 
relacionadas com as repercussões do crime 
sobre as vítimas, os riscos de intimidação, 
vitimização repetida e secundária e os 
meios de os evitar e ainda a 
disponibilidade e a pertinência do apoio às 
vítimas. 

profissional mantém com as vítimas, a 
formação abrange pelo menos as questões 
relacionadas com as repercussões do crime 
sobre as vítimas, os riscos de intimidação, 
vitimização repetida e secundária e os 
meios de os evitar, a disponibilidade e a 
pertinência do apoio às vítimas, a 
prevenção e deteção da violência, a 
igualdade entre mulheres e homens e as 
necessidades e os direitos das vítimas. 

Or. en

Alteração 96

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros velam para que as 
autoridades que trabalham ou prestam 
apoio às vítimas colaborem no sentido de 
assegurar uma resposta coordenada e 
minorar as repercussões nefastas do crime, 
os riscos de vitimização secundária ou 
repetida e o ónus que recai sobre a vítima 
devido aos seus contactos com os serviços 
de justiça penal.

2. Os Estados-Membros velam para que as 
autoridades que trabalham ou prestam 
apoio às vítimas colaborem no sentido de 
assegurar uma resposta coordenada, 
facilitar a denúncia de crimes e minorar as 
repercussões nefastas do crime, os riscos 
de vitimização secundária ou repetida e o 
ónus que recai sobre a vítima devido aos 
seus contactos com os serviços de justiça 
penal.

Or. en

Alteração 97

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as medidas adotadas ao abrigo da 
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presente diretiva têm em conta a relação 
entre as vítimas, os autores do crime, as 
crianças, e o seu ambiente social mais 
amplo, para evitar o risco de responder às 
suas necessidades de forma isolada ou 
sem reconhecer a realidade social.

Or. en

Alteração 98

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros tomam as 
medidas legislativas ou de outra natureza 
necessárias para assegurar que as 
autoridades competentes realizam uma 
avaliação do risco para a vida da vítima, 
da gravidade da sua situação e do risco de 
que a violência se repita, de forma a gerir 
o risco e, se necessário, oferecer 
segurança e apoio coordenados.

Or. en

Alteração 99

Proposta de diretiva
Artigo 25.º – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os Estados-Membros cooperam e 
coordenam os seus serviços para 
assegurar a existência de um 
enquadramento jurídico coerente que 
promova os direitos humanos e a 
igualdade do género, bem como a 
eliminação da violência baseada no 
género. Para este fim, os 
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Estados-Membros avaliam e, se 
necessário, reveem as disposições noutras 
áreas legislativas, tais como a legislação 
em matéria de família e divórcios, a 
legislação em matéria de propriedade, as 
normas e os regulamentos de alojamento, 
a legislação em matéria de segurança 
social e a legislação laboral.

Or. en

Justificação

Esta alteração parte do pressuposto que, para ser totalmente eficaz, a adoção de nova 
legislação que tenha em conta as especificidades do género na área dos direitos das vítimas 
deve ser acompanhada de uma revisão da restante legislação relevante. Tal assegurará a 
integração da perspetiva do género de forma coerente em todo o quadro legislativo dos 
Estados-Membros, oferecendo uma resposta holística às necessidades das vítimas.

Alteração 100

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.° 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. Os Estados-Membros cooperam para 
facilitar o estabelecimento, através das 
associações europeias de apoio à vítima 
existentes, de uma rede europeia de 
observação e apoio às vítimas da 
criminalidade que crie uma base de dados 
de estatísticas para avaliar a aplicação da 
presente diretiva, incluindo o número 
total, idade, sexo e nacionalidade das 
vítimas, o tipo de serviços a que as vítimas 
tiveram acesso e quaisquer lacunas na 
prestação dos serviços. A rede europeia é 
igualmente responsável pelo 
desenvolvimento, coordenação e 
cooperação em matéria de melhores 
práticas, normas de qualidade e 
referências transnacionais, para permitir 
a aplicação da presente diretiva e o acesso 
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das vítimas aos direitos e serviços 
previstos na mesma, à escala da União.

Or. en

Justificação
Para enquadrar a realidade da criminalidade na UE, deve ser desenvolvida uma rede das 
agências existentes que crie um programa de intercâmbio de dados eficaz entre os 
Estados-Membros. Os custos serão reduzidos, uma vez que não é necessário criar novas 
agências ou associações. Esta alteração reforça a ideia de colaboração e de análise 
comparativa a nível europeu. A criação de uma base de dados pan-europeia permite 
identificar o tipo de serviços utilizados nos Estados-Membros para apoio e capacitação das 
vítimas e a sua eficácia, oferecendo melhores dados para a análise comparativa das melhores 
práticas a nível europeu. 

Alteração 101

Proposta de diretiva
Artigo 27 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão Europeia dados relativos à 
aplicação dos procedimentos nacionais 
sobre as vítimas da criminalidade o mais 
tardar [dois anos após a data de adoção]. 

Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão Europeia dados relativos à 
aplicação dos procedimentos nacionais 
sobre as vítimas da criminalidade,
incluindo pelo menos o número de vítimas 
e o seu sexo, a idade e a nacionalidade 
das vítimas, o número, tipo ou natureza 
dos crimes denunciados, e o tipo de 
serviços disponibilizados às vítimas o mais 
tardar…*.
*JO, inserir a data: dois anos após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 102

Proposta de diretiva
Artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º-A
Relatório
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Até ...*, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
diretiva. Esse relatório será 
acompanhado, se necessário, de propostas 
legislativas.
_____________
*JO, inserir a data: três anos após a data de 
entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en



PE480.616v01-00 62/67 PR\889760PT.doc

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

As relatoras acolhem com agrado a proposta da Comissão relativa a uma Diretiva sobre os 
direitos, o apoio e a proteção das vítimas da criminalidade, que se insere num pacote de 
medidas legislativas cujo objetivo é reforçar os direitos das vítimas na UE e que inclui uma 
proposta de Regulamento sobre o reconhecimento mútuo de medidas de proteção em matérias 
civis e uma comunicação intitulada "Reforçar os direitos das vítimas na UE". Desde a entrada 
em vigor do Tratado de Lisboa em 2009, e de acordo com as linhas de orientação para um 
Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, previstas no Programa de Estocolmo, a proteção 
das vítimas de qualquer crime na UE tem tido um lugar de destaque na agenda comunitária. 

A proposta da Comissão reforça a necessidade de adotar um quadro jurídico abrangente, a 
nível europeu, que ofereça a todas as vítimas da criminalidade, independentemente do seu 
estatuto legal, o reconhecimento e a mais ampla proteção no território da União. Esta proposta 
procede em parte da Decisão-Quadro 2001/220/JAI do Conselho, de 15 de março de 2001, 
relativa ao estatuto da vítima em processo penal. A Comissão alargou os direitos de todas as 
vítimas de qualquer tipo de crime a normas mínimas em toda a UE, garantindo a todas as 
vítimas, independentemente da sua nacionalidade ou local onde ocorreu o crime, direito à 
informação, direito de compreender e ser compreendido, direito a interpretação e a tradução, 
direito a acesso a apoio judiciário, direito de acesso aos serviços de apoio às vítimas, direito 
de ser ouvido, direito a justiça reparadora, direito no caso de uma decisão de não deduzir 
acusação, direito a evitar qualquer contacto entre a vítima e o autor do crime, direito a 
proteção durante os interrogatórios nos inquéritos penais, entre outros. É também fundamental 
que a futura diretiva estabeleça uma definição unívoca de "vítima" que garanta o estatuto de 
vítima não apenas às pessoas que sofreram danos pelo crime, mas também aos familiares mais 
próximos. 

As relatoras congratulam-se com muitas das propostas contidas na diretiva.  

A confiança na justiça é uma prioridade para todos os cidadãos, em particular para as vítimas 
que sentem que os seus direitos são ignorados ou inacessíveis. Para que a UE cumpra o 
Programa de Estocolmo, é urgente estabelecer um sistema de justiça comum e transparente 
aplicável a todos os Estados-Membros. Esta diretiva não se limita a defender os direitos das 
vítimas, a oferecer-lhes apoio e proteção, mas contribui igualmente para que os cidadãos 
europeus confiem nos seus sistemas judiciais nacionais e nos dos seus vizinhos da UE, ao 
harmonizar estas normas mínimas. 

De acordo com os procedimentos derivados da aplicação do Tratado de Lisboa, o artigo 51.º 
de Regimento do Parlamento permite a transversalidade na elaboração de relatórios. O 
presente relatório teve a oportunidade de contar com os contributos dos debates da Comissão 
das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos e da Comissão dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade dos Géneros, bem como a cooperação entre as duas relatoras. 

Abordagem geral - Reforçar os direitos das vítimas 

Não obstante as disposições atualmente incluídas na proposta da Comissão, podem ser 
tomadas medidas suplementares para salvaguardar as necessidades das vítimas em cada 
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Estado-Membro. Todas as vítimas, independentemente dos seus antecedentes ou do grau de 
danos sofrido, devem sentir que se encontram abrangidas por esta diretiva. Tanto a 
investigação como os dados disponíveis demonstram que, frequentemente, as vítimas não 
denunciam o crime devido ao medo, à insegurança, à falta de confiança ou de informação. As 
vítimas, devido ao seu caráter vulnerável, sentem-se sufocadas por uma experiência árdua que 
torna difícil enfrentar os procedimentos legais. É por isso importante prestar apoio às vítimas 
no momento em que o dano ocorre. Ao longo de todas as fases do processo jurídico, as 
vítimas devem ser tratadas com respeito, dignidade e, em termos práticos, numa linguagem 
que compreendam. 

As relatoras consideram que alguns aspetos devem ser mais destacados e descritos de forma 
mais detalhada. Por isso, o direito a receber informação a partir do primeiro contacto com 
uma autoridade competente foi alargado e aprofundado para as vítimas que sofreram um 
trauma grave. O direito a receber informações relativas ao processo inclui o dever dos 
Estados-Membros a prestar assistência quando a vítima for informada sobre a libertação do 
autor do crime. Devido à possível pressão psicológica e para conforto da pessoa que sofreu de 
violência, a vítima deve ter o direito a recusar receber certas informações e a prescindir desta 
recusa a qualquer momento. 

Deve ser prestado apoio gratuito à vítima a partir do momento em que esta sofreu o dano. Este 
apoio deve também ser prestado aos seus filhos e familiares. O apoio às vítimas deve assumir 
igualmente a forma de programas baseados na comunidade ou de iniciativas promovidas pelos 
Estados-Membros. É importante que as vítimas obtenham um reconhecimento mais amplo da 
vitimização em geral, uma vez que a sua recuperação está ligada à experiência de reações 
positivas da sociedade, que revelem apreciação pelo estatuto único da vítima e reconheçam a 
situação difícil em que esta se encontra. As relatoras consideram que os meios de 
comunicação social desempenham um papel importante na promoção do reconhecimento da 
vitimização na sociedade, devendo também tomar medidas adequadas para assegurar a 
proteção da vida privada e familiar das vítimas e dos seus familiares no âmbito das suas 
atividades de informação. 

As relatoras estão conscientes de que as medidas adicionais cuja aplicação é recomendada aos 
Estados-Membros podem implicar, em alguns casos, uma redistribuição ou um aumento da 
mobilização dos recursos para as autoridades nacionais. É no entanto fundamental lembrar 
que, segundo as estimativas da Comissão Europeia, o custo total da criminalidade - não 
apenas para as vítimas mas também para os empregadores, o Estado e a sociedade no seu 
conjunto - se eleva a 233 mil milhões de euros por ano na União Europeia. Estes custos 
resultam não apenas do próprio crime mas também da falta de apoio adequado às vítimas para 
as ajudar a recuperar e a enfrentar o processo penal. Em consequência, qualquer esforço no 
sentido de fortalecer os direitos das vítimas e prestar-lhes serviços de apoio adequados deve 
ser considerado como uma medida rentável que contribuirá de forma positiva para facilitar a 
denúncia dos crimes e manter a sustentabilidade dos sistemas nacionais de justiça e saúde.

Maior proteção das vítimas com necessidades específicas

As relatoras apoiam o conceito geral da Diretiva que estabelece normas mínimas relativas aos 
direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade, mas consideram essencial 
abordar de forma mais aprofundada os serviços de apoio às vítimas que correm um risco 
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particularmente elevado de sofrer novos danos, intimidação ou vitimização repetida durante o 
processo penal. 

As relatoras concordam com a proposta da Comissão de fazer referência às vítimas 
vulneráveis, mas preferem a expressão "vítimas com necessidades específicas". A 
terminologia utilizada na proposta da Comissão, que define esta categoria de vítimas como 
"vítimas vulneráveis" pode ser vista como discriminatória, ainda que de forma involuntária. 
Muitas vítimas, incluindo vítimas de violência baseada no género, não gostam de ser 
associadas à vulnerabilidade. No entanto, uma vítima de violência baseada no género pode ter 
necessidades específicas sem que seja considerada vulnerável. A proposta da Comissão 
menciona corretamente as crianças e as pessoas com deficiência como vítimas vulneráveis 
devido às suas características pessoais. De facto, parece lógico definir como vítima vulnerável 
uma pessoa com deficiência, uma mulher que tenha sofrido uma violência sexual ou uma 
criança, mas as características pessoais das vítimas antes de terem sido vítimas do crime não 
devem ser consideradas como único critério para a sua definição. Em consequência, as 
relatoras preferem referir-se a este grupo como "vítimas com necessidades específicas" e 
propor medidas específicas de proteção para estas vítimas. 

As medidas incluem, mas não se limitam a, disposições em matéria de abrigo, assistência 
médica, exames médico-forenses, aconselhamento psicológico e aconselhamento jurídico. 
Estes serviços de apoio devem encontrar-se suficientemente disponíveis em todo o país e ser 
acessíveis a todas as vítimas.

Para avaliar melhor as circunstâncias e características das vítimas, as relatoras introduzem 
ainda definições adicionais, nomeadamente "violência baseada no género" e "violência nas 
relações de intimidade". A violência baseada no género refere-se à violência que é dirigida a 
uma pessoa em razão do seu género. A violência nas relações de intimidade inclui a violência 
perpetrada por parceiros íntimos ou ex-parceiros ou outros familiares e conduz à 
discriminação e a violações das liberdades fundamentais das vítimas.

As vítimas com necessidades específicas em função da natureza do crime devem incluir não 
apenas as vítimas de tráfico de seres humanos ou as vítimas de violência sexual (como 
indicado no texto da Comissão) mas também outros tipos de vítimas. 

As vítimas do terrorismo, as vítimas da criminalidade organizada, as vítimas de violência nas 
relações de intimidade e as vítimas de violência baseada no género devem igualmente ser 
consideradas vítimas com necessidades específicas. A natureza do crime ocorre sob formas 
diferentes, e as necessidades da vítima também diferem. Tratando-se de questões sensíveis, a 
referência a necessidades específicas assume uma particular importância. Por exemplo, no 
caso das vítimas do terrorismo: a principal diferença em relação a outras vítimas reside no 
contexto em que a vitimização terrorista ocorre, e na sua audiência. As vítimas do terrorismo 
são por definição atacadas enquanto representantes de um grupo mais vasto. O 
reconhecimento da sua vitimização implica o reconhecimento deste facto. Os grupos de apoio 
às vítimas do terrorismo consideram que o apoio jurídico a estas vítimas deve responder a 
quatro necessidades: o direito à justiça, à dignidade, à verdade e à memória; este último 
representa uma condenação do terrorismo e da vitimização causada pelo mesmo, visando 
preservar a memória para as gerações futuras.
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Avaliação individual e formação 

Para além do apoio convencional às vítimas, deve ser dada uma atenção especial inicial às 
vítimas que sofreram uma experiência particularmente horrível e não se devem subestimar os 
seguintes fatores: exposição grave e destruição ou perda traumática; experiência de eventos 
traumáticos ou um historial presente ou passado de problemas de saúde mental ou de 
tratamento de saúde mental, falta de apoio social, falta de apoio de familiares e amigos. 
Devem ser realizados esforços para definir os membros da comunidade social que se 
encontram sós, uma vez que para estes o apoio social ou acompanhamento podem ser 
particularmente importantes.

As relatoras consideram assim que a avaliação individual é uma medida importante a tomar a 
partir do momento em que o dano ocorre. Esta avaliação permite identificar as necessidades 
da vítima antes, durante e após o processo penal. Nos processos penais, é frequente as 
autoridades não estarem conscientes das necessidades da vítima, o que dificulta a cooperação. 
Os agentes policiais, os procuradores e outros funcionários devem receber formação sobre a 
forma de abordar a vítima, de acordo com o tipo de crime. Em concreto, para responder 
melhor às necessidades das vítimas de violência baseada no género e de violência nas relações 
de intimidade, as relatoras solicitam que os profissionais dos serviços de justiça, os agentes 
policiais e os membros dos serviços de apoio à vítima recebam formação que seja sensível às 
questões do género e permita uma identificação rápida das necessidades das vítimas e uma 
resposta às mesmas. De acordo com o espírito de cooperação, as relatoras consideram 
relevante que essa formação seja realizada em estreita consulta com organizações 
não-governamentais e prestadores de serviços às vítimas de violência baseada no género, e 
seja institucionalizada e harmonizada em todos os Estados-Membros.

Compreender a dinâmica do género dos direitos das vítimas

A violência baseada no género é uma forma de violência que afeta as mulheres de forma 
desproporcional e pode estar relacionada com, mas não se limita a, casos de violência nas 
relações de intimidade. Os estudos indicam que, na Europa, entre um quinto e um quarto da 
população feminina foi vítima de atos de violência física pelo menos uma vez durante a sua 
vida adulta e que mais de um décimo sofreu de violência sexual com uso da força; Neste 
contexto, as relatoras consideram que é fundamental criminalizar todas as formas de violência 
baseada no género e oferecer às vítimas medidas especiais de prevenção, de proteção e de 
recurso. 

Para este fim, as relatoras estabelecem uma clara obrigação de que o apoio às vítimas com 
necessidades específicas reconheça a dinâmica do género e opere num quadro de igualdade do 
género e de respeito pelos direitos humanos. As relatoras consideram que esta abordagem é 
também fundamental para evitar a vitimização secundária das vítimas de violência baseada no 
género. 

A intenção das relatoras é assegurar que se adote uma definição abrangente do termo "vítima" 
a nível europeu e que se tenha em conta a situação particular das vítimas com necessidades 
específicas na conceção de serviços de apoio adequados ou na formação de profissionais que 
tenham contacto direto com as vítimas. Para este fim, a diretiva inclui uma série de direitos 
que devem ser garantidos às vítimas, preenchendo assim uma importante lacuna na proteção 
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dos direitos humanos das vítimas da criminalidade. As relatoras também consideram a 
violência baseada no género enquanto manifestação da desigualdade entre géneros e violação 
dos direitos humanos, dando assim um passo importante para o reconhecimento da violência 
contra as mulheres como uma forma de discriminação que deve ser combatida. 

Maior cooperação e coordenação para proteger as vítimas

Também se recomenda que os Estados-Membros desenvolvam uma abordagem geral de 
cooperação interinstitucional, que assegure uma coordenação eficaz entre as autoridades que 
prestam apoio às vítimas. Neste aspeto, a diretiva prevê a criação de estruturas formais ou 
informais que permitam às autoridades judiciais, entidades policiais e ONG cooperar de forma 
harmonizada. As relatoras consideram que uma resposta coordenada a todas as vítimas irá 
minorar as repercussões nefastas do crime, os riscos de vitimização secundária ou repetida e o 
ónus que recai sobre a vítima devido aos seus contactos com os serviços de justiça penal.

Assegurar a proteção da privacidade da vítima

As relatoras estabelecem claramente a obrigação de proteger a vida privada e familiar das 
vítimas ao longo de todo o processo penal e após o mesmo. A proteção da privacidade da 
vítima, independentemente da natureza do dano, deve ser garantida por todos os meios, uma 
vez que faz parte das necessidades da vítima para enfrentar o processo penal em particular, e 
para sua a recuperação psicológica em geral. Por exemplo, os meios de comunicação social 
podem frequentemente infligir uma maior vitimização às vítimas da criminalidade ou aos 
sobreviventes, exacerbando os sentimentos de violação, desorientação e perda de controlo da 
vítima. Em consequência, as relatoras exigem igualmente que os meios de comunicação social 
adotem "medidas de autorregulação" a fim de proteger a integridade pessoal das vítimas face 
à atenção intrusiva dos meios de comunicação social. 

Rede europeia e estatísticas 

As vítimas devem estar conscientes de que os seus direitos serão harmonizados em toda a UE. 
Campanhas de informação e sensibilização, programas de investigação e educação, assim 
como a cooperação entre agências da sociedade civil devem ser estabelecidos de forma bem 
concertada entre os Estados-Membros da UE. Para além disso, o combate à criminalidade 
exige a recolha e troca de dados sobre todos os tipos de vítimas. Por este motivo, as relatoras 
apelam à criação, através das associações europeias de apoio à vítima já existentes, de uma 
rede europeia de observação e apoio às vítimas que crie uma base de dados de estatísticas que 
inclua o número, idade, sexo e nacionalidade da vítima. Esta rede pode fornecer as bases para 
futuras diretivas que reforcem o desenvolvimento de um Espaço de Liberdade, Segurança e 
Justiça. 
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o apoio e a proteção das vítimas da criminalidade.


