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Aspectos importantes a saber da Lei 25/11
Lei da Violência Doméstica

A lei tem como objectivo prevenir e punir os 
actos de violência doméstica, responsabilizar 
os autores da violência doméstica e garantir 
apoio e protecção da vítima.

A lei não é contra os homens e nem é contra 
a união familiar. A lei procura o bem de to-
das as famílias e todas as pessoas, e entende 
que a violência é um mal para a sociedade 
toda. 

A violência doméstica não se refere apenas 
a violência que acontece dentro de uma casa 
familiar, mas também àquela que acontece 
entre pessoas que mantém uma relação pró-
xima que pode ser considerada uma relação 
familiar. 

A Violência Doméstica pode ser: 

•	 Violência	física	(bater, empurrar, puxar, ati-
rar ou bater com objectos, etc)

•	 Violência	 sexual	 (violação, assedio sexual, 
etc.) - Inclusive dentro do casamento

•	 Violência	psicológica	(humilhações, amea-
ças, etc.)	

•	 Violência	verbal	 (ofender, gritar com a pes-
soa, etc.)

•	 Violência	patrimonial	(desvio, apropriação, 
destruição ou privação de bens, etc.)

•	 Abandono	 familiar	 (falta de prestação de 
alimentos ou outros tipos de assistência, etc.)

A lei considera a violência doméstica como 
crime público ou seja pode ser denunciado 
por qualquer pessoa que tenha presenciado 
ou ouvido e não apenas a vítima. 

Como deve ser o atendimento da vítima ou 
denunciante? (Art. 28) 

Quando a vítima ou denunciante fizer a de-
núncia o agente de instrução deve:

1. Registar a ocorrência; 

2. Ouvir a vítima ou denunciante e lavrar o 
respectivo termo de queixa; 

3. Recolher as provas necessárias para o es-
clarecimento das circunstâncias em que 
o facto ocorreu; 

4. Remeter os autos, imediatamente, ao 
magistrado competente; 

5. Determinar que se proceda ao exame da 
vítima e diligenciar, quando seja neces-
sário, outros exames periciais; 

6. Ouvir o agente e as testemunhas; 

7. Acompanhar a vítima para aceder aos 
seus bens de utilização imediata. 

Segundo o Art 14 da Lei 25/11, a vítima tem o direito de 
ser atendida com privacidade e respeito. Os agentes não 
devem culpar e julgar a vítima, minimizar o crime,  dizer 
que a vitima causou a violência, ou defender o agressor. 
Esses actos são considerados vitimização secundária

DIGA NÃO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA!
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A Campanha Juntos Pelo Fim da Violência Doméstica busca 
envolver homens e mulheres  em um esforço para:

•	 Questionar as desigualdades existentes entre homens e 
mulheres na família e na sociedade como um todo;

•	 Incentivar o diálogo dentro das famílias; 

•	 Prevenir a violência doméstica.

A mensagem central da Campanha é que juntos, todos os ango-
lanos	e	angolanas	podem	resolver	os	problemas	e	conflitos	fami-
liares através do diálogo e do respeito, sem recorrer à qualquer 
tipo de violência, seja ela física, sexual, psicológica ou econômica.

Converse com os nossos ativistas, participe das nossas ativida-
des, dê a sua opinião para que a nossa campanha cresça e traga 
harmonia para todas as famílias. 

 
 Contacto: +244 946 779 349

E-mail: campanhajuntos@gmail.com 
Facebook:

Campanha Juntos Pelo Fim da Violência Doméstica


