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Exmo. Senhor 

Presidente da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma da Madeira 

 

Funchal, 28 de janeiro de 2016 

 

Nos termos do artigo 54, n.º2, alínea f) do Estatuto Político Administrativo da 

RAM e de acordo com o artigo 14.º n.º 1, alínea f) e o artigo 207 do Regimento 

da ALRAM, o Grupo Parlamentar do PSD vem requerer a realização de um 

debate potestativo, intitulado “Prevenção e combate à violência doméstica”, 

que anexamos. 

 

   Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Grupo Parlamentar do PSD Madeira 

 

___________________ 
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REQUERIMENTO 

Debate potestativo “Prevenção e combate à violência doméstica” 

 

O respeito pela dignidade da pessoa humana e pelo exercício dos seus direitos 

fundamentais, consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948) são violados ainda hoje de formas diversas, sendo a violência 

doméstica uma das formas mais gravosas, com danos múltiplos que 

comprometem o bem-estar e desenvolvimento da criança, dos jovens, das 

famílias e da sociedade em geral. 

A violência doméstica é um fenómeno complexo e composto por diversos 

fatores, que saiu da invisibilidade quase absoluta para se tornar não só num 

crime público, mas sobretudo passível de ser denunciado pelas vítimas, pelos 

familiares, amigos, vizinhos ou qualquer cidadão.  

Portugal é conhecido internacionalmente pelas suas boas práticas, 

concretizadas na promoção de políticas públicas de prevenção e combate à 

violência doméstica e de género. Em termos nacionais, os governos têm vindo 

ao longo dos anos a assumir o combate à violência doméstica e à violência de 

género através da implementação de políticas com o objetivo de proteger as 

vítimas, condenar os agressores, conhecer e prevenir o fenómeno, qualificar 

profissionais e dotar o país de estruturas de apoio e atendimento, definidos nos 

vários Planos Nacionais Contra a Violência Doméstica (PNCVD) que têm vindo 

a ser desenvolvidos de acordo com diretrizes europeias e monitorizados por 

estruturas criadas para o efeito. 
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Na Região Autónoma da Madeira, desde 2001, as prioridades de definição 

incidiram na política social de luta contra a violência doméstica, aquando da 

criação de estruturas e respostas específicas de prevenção e proteção das 

vítimas, tendo sido em 2009 aprovado o I Plano Regional contra a violência 

doméstica 2009 – 2011. 

Nesta sequência, a rede de parceiros constituída aquando da elaboração e 

execução do I PRCVD (Plano Regional Contra a Violência Doméstica) reuniu-

se em junho de 2014, em Grupo de Trabalho com todas as Entidades Parceiras 

e coordenado pelo então Instituto de Segurança Social da Madeira, tendo em 

vista a elaboração de um II Plano Regional Contra a Violência Doméstica (II 

PRCVD), instrumento este de uma vital importância na prossecução de uma 

política social para a prevenção e combate à violência doméstica na RAM. 

O Conselho de Governo, em plenário de 27 de agosto de 2015, aprovou o II 

Plano Regional Contra a Violência Doméstica (2015-2019), que passa por uma 

ação interinstitucional em que as Entidades diretamente intervenientes nesta 

problemática interagem de forma concentrada num compromisso de definição 

de eixos interventivos fundamentais de: INFORMAR, SENSIBILIZAR E 

EDUCAR visando a necessária alteração de atitudes e comportamentos face à 

Violência doméstica. 

Assim, considerando que o combate à Violência Doméstica foi definido como 

objetivo prioritário no Programa de Governo Regional 2015-2019, adaptado às 

novas especificidades e singularidades das relações familiares em contexto de 

crise social, e a necessidade de continuidade de uma política de intervenção 
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devidamente planeada na execução de medidas estratégicas que atue 

diretamente junto das vítimas de violência doméstica/agressores, o Grupo 

Parlamentar do PSD/Madeira, com base no artigo 54, n.º2, alínea f) do Estatuto 

Político Administrativo da RAM, e de acordo com o artigo 14.º n.º 1, alínea f) e 

o artigo 207 do Regimento da ALRAM, vem, por meio da interpelação ao 

Governo, promover um debate potestativo sobre a “Prevenção e combate à 

violência doméstica na Região Autónoma da Madeira”. 

   

Funchal, 28 de janeiro de 2016 

 

O Grupo Parlamentar do PSD, 

 

_____________________ 

 

 


