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POLICIA JUDICIARIA 

Boas práticas 

na denúncia  e 

 encaminhamento  

de vítimas  

de crimes sexuais  

Criminalidade sexual 

Pol íc ia Judiciária  
Diretoria de Lisboa, 211 967 000 
(Lisboa, Alenquer, Almeirim, Amadora, Arraiolos, Avis, Benavente, Cadaval, Cartaxo, 

Cascais, Castelo de Vide, Coruche, Elvas, Estremoz, Évora, Fronteira, Loures, Louri-

nhã, Mafra, Montemor-o-Novo, Nisa, Oeiras, Portalegre, Ponte de Sôr, Portel, Redon-

do, Reguengos de Monsaraz, Santarém, Sintra, Torres Vedras, Vila Franca de Xira e 

Vila Viçosa) 

Diretoria do Norte, 225.582.000 
(Porto, Amarante, Arouca, Baião, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, Espinho, 

Gondomar, Lousada, Marco de Canaveses, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, 

Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, Póvoa de Varzim, Resende, Santa Maria da Feira, 

São João da Madeira,  Santo Tirso, Vale de Cambra, Valongo, Vila do Conde, Vila 

Nova de Famalicão e Vila Nova de Gaia) 

Diretoria do Centro, 239.863.000 
(Coimbra, Alvaiázere, Ansião, Arganil, Cantanhede, Castelo Branco, Condeixa-a-Nova, 

Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Idanha-a-Nova, Lousã, Mangualde, Montemor-o-

Velho, Nelas, Oleiros, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penama-

cor, Penela, Pombal, Santa Comba Dão, Sátão, Sertã, Soure, Tábua, Tondela e Viseu) 

Diretoria do Sul, 289.884.500 
(Faro, Albufeira, Almodôvar, Beja, Cuba, Ferreira do Alentejo, Loulé, Mértola, Moura, 

Olhão, Ourique, Portel, Serpa, Tavira e Vila Real de Santo António)  

 DIC de Aveiro, 234.376.000 
(Aveiro, Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, Mira, 

Oliveira do Bairro, Oliveira de Frades, Ovar, São Pedro do Sul, Sever do Vouga, Vagos 

e Vouzela)  

DIC de Braga, 253.255.000 
(Braga, Amares, Arcos de Valdevez, Barcelos, Cabeceiras de Basto, Caminha, Celorico 

de Basto, Esposende, Fafe, Felgueiras, Guimarães, Melgaço, Monção, Mondim de 

Basto, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Póvoa de Lanhoso, Valença, 

Viana do Castelo, Vieira do Minho, Vila Nova de Cerveira e Vila Verde)   

DIC do Funchal, 291.215.600 
(Funchal, Ponta do Sol, Porto Santo, Santa Cruz e São Vicente)   

DIC da Guarda, 271.216.600 
(Guarda, Almeida, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de 

Algodres, Fundão, Gouveia, Meda, Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso e Vila Nova de Foz 

Côa)   

DIC de Leiria, 244.845.200 
(Leiria, Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Entroncamento, 

Ferreira do Zêzere, Golegã, Mação, Marinha Grande, Nazaré, Ourém, Peniche, Ponte 

de Sor, Porto de Mós, Rio Maior, Tomar e Torres Novas)  

DIC de Ponta Delgada, 296.206.400 
(Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Horta, Lagoa, Nordeste, Povoação, Ribeira 

Grande, Santa Cruz das Flores, Santa Cruz da Graciosa, São Roque do Pico, Velas, 

Vila Franca do Campo, Vila Praia da Vitória e Vila do Porto)   

DIC de Portimão, 282.405.400 
(Portimão, Lagos, Monchique, Odemira e Silves)  

DIC de Setúbal, 265.556.200 
(Setúbal, Alcácer do Sal, Almada, Barreiro, Grândola, Moita, Montijo, Palmela, Santia-

go do Cacém, Seixal e Sesimbra)   

ULIC de Vila Real, 259.321.012 
(Vila Real, Alfândega da Fé, Alijó, Armamar, Boticas, Bragança, Carrazeda de Ansiães, 

Chaves, Lamego, Macedo de Cavaleiros, Mesão Frio, Miranda do Douro, Mirandela, 

Mogadouro, Moimenta da Beira, Montalegre, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, São 

João da Pesqueira, Tabuaço, Torre de Moncorvo, Valpaços, Vila Flor, Vila Pouca de 

Aguiar, Vimioso e Vinhais)   

Boas práticas  

na denúncia e encaminhamento  

de vítimas de crimes sexuais  

 

Quando tiver conhecimento de uma 

situação de crime contra a liberdade e 

a autodeterminação sexual, contacte a 

Polícia Judiciária, a qualquer hora do 

dia ou da noite, contribuindo para 

uma justiça mais eficaz. 

Os crimes contra a liberdade e autode-

terminação sexual cometidos contra 

menores de 18 anos são crimes públi-

cos podendo ser denunciados por 

qualquer pessoa. 

O imediato encaminhamento e a pre-

servação da prova  é a melhor respos-

ta que pode dar às vítimas. 

A vítima deve ser encaminhada, de 

imediato,  para o hospital, para o cen-

tro médico respetivo ou para o 

INMLCF, para ser submetida a exame 

médico, antes de cumprir quaisquer 

regras de higiene básicas. 

A roupa deve ser preservada em saco 

de papel e entregue ao investigador 

da PJ. 

Os crimes sexuais continuam com 

enormes cifras negras. Cabe aos pro-

fissionais de saúde e da justiça contri-

buir para a desmistificação da queixa 

formal. Só serão punidos os agresso-

res conhecidos pelo sistema de justi-

ça.   



A formação abrange as áreas do direito, penal e 

processual penal, as de investigação criminal, 

mas também as de psicologia de polícia. 

A formação dos investigadores permite-lhes lidar 

de forma adequada com as vítimas, respeitando 

o estádio de desenvolvimento das mesmas. 

 
A articulação do trabalho em rede pelas 

várias instituições  

A produção da prova depende muito dos vários 

intervenientes no processo de identificação e 

encaminhamento das vítimas, especialmente 

quando menores de idade ou incapazes. 

A resposta imediata da PJ é importante para 

garantir a proteção e o tratamento da vítima. 

Cabe, assim, aos vários intervenientes neste 

caminho de identificação e encaminhamento res-

ponsabilidade na melhor resposta a dar às víti-

mas, sejam hospitais, segurança social, comis-

sões de proteção a crianças e jovens, órgãos de 

polícia criminal ou tribunais. 

A comunicação imediata à PJ é necessária para 

evitar a vitimização secundária, com a reprodu-

ção do acontecimento traumático a várias entida-

des, sujeição a exames desnecessários, publici-

dade indesejada, etc.. 

Por outro lado, a comunicação imediata à PJ per-

mite uma atuação mais célere e eficaz, com a 

recolha das provas necessárias ao esclarecimento 

dos factos e à identificação do autor. 

O encaminhamento da vítima e a recolha das 

provas são, assim, importantes para a boa con-

clusão da investigação. 

 

*** 

 

Se tem dúvidas contacte-nos (epj@pj.pt). 

Competências da Polícia Judiciária 

A Polícia Judiciária é um corpo superior de polí-

cia criminal, responsável pela investigação de 

crimes graves e complexos. 

A PJ coadjuva as autoridades judiciárias na 

investigação criminal dos crimes que lhe estão 

cometidos, com autonomia técnica e tática, sob 

a direção daquelas autoridades. 

Em sede de prevenção criminal  cabe ainda à 

PJ a promoção de ações que fomentem a pre-

venção geral e a redução do número de vítimas 

da prática de crimes. 

 
Competência reservada  

na área da criminalidade sexual  

Compete à PJ, entre outros e genericamente, a 

investigação dos crimes contra a liberdade e a 

autodeterminação sexual. 

Quando a vítima é criança protege-se a liber-

dade de autodeterminação sexual e o livre 

desenvolvimento da sua personalidade. 

As relações sexuais com menores de 14 anos 

(mesmo que consentidas) são sempre crime e 

devem ser participados. 

As relações forçadas (sem consentimento) com 

maiores de 14 anos são, também, crime. 

 
Formação especializada  

dos investigadores 

Sendo um crime que viola a intimidade da pes-

soa adulta, mas também a da criança, a Polícia 

Judiciária preocupa-se em dar a melhor res-

posta a estes crimes. 

Para além da formação inicial aos investigado-

res da PJ, a Escola de Polícia Judiciária (EPJ) 

ministra formação especializada qualificada 

nesta área tão específica. 
POLICIA JUDICIARIA 

Se é médico ou enfermeiro,  

Se é técnico da CPCJ ou da Segurança Social, 

Se é polícia,  

Se é perito de medicina legal, 

Se, de algum modo, contacta com estas víti-

mas,  

Se é vítima, 

Saiba que: 

Este crime é da competência reservada da 

PJ, previsto na LOIC (Lei da Organização da 

Investigação Criminal), 

As unidades da PJ dispõem de um serviço 

de atendimento 24 horas por dia, todos os 

dias do ano, 

Os investigadores da PJ dispõem de forma-

ção qualificada para entrevistar  as vítimas, 

tendo em conta as suas especificidades, 

Os investigadores da PJ estão sujeitos a 

segredo profissional, 

A denúncia é obrigatória para os funcioná-

rios, por força do artigo 242.º do CPP, sob 

pena de incorrer em responsabilidade penal 

e disciplinar, 

Se participar a ocorrência de um crime 

poderá impedir a repetição dos factos e a 

existência de outras vítimas, 

Levar a vítima a repetir os factos a pessoas 

diferentes pode aumentar o trauma e inibi- 

-la de participar o crime, 

A contaminação do local e a má recolha dos 

vestígios pode prejudicar a prova dos fac-

tos, 

A identificação e detenção de um autor 

impede a repetição destes atos. 


