
Domestic Abuse Intervention Project (DIAP) 

 

Este programa, o foco da intervenção centra-se fundamentalmente na segurança e 

protecção da vítima e tem como principais objectivos o fornecimento de protecção 

imediata (incitando a rápida intervenção policial e fornecendo alojamento provisório à 

vítima de agressão), conduzir os casos de agressão para os tribunais de forma a desviar, 

punir e oferecer programas de reabilitação para os agressores, facilitar o fluxo de 

informação entre as diversas partes envolvidas, aumentar o grau de penalizações para os 

agressores reincidentes e ainda oferecer aos agressores a possibilidade de modificarem 

os seus comportamentos através da participação em programas educacionais sobre 

violência doméstica (Duluth, s.d.).  

Segundo o DIAP, a VD resulta, em muitos dos casos, do exercício do poder e 

controlo, tendo como principais manifestações: ameaças, intimidação, violência física, 

abuso sexual, abuso emocional, isolamento, manipulação usando os filhos, abuso 

económico. Estas manifestações de violência devem ser combatidas procurando 

promover-se a igualdade e a não-violência através de uma negociação justa, ausência de 

ameaças, respeito, confiança e apoio, honestidade e responsabilidade, responsabilidade 

paterna, partilha de responsabilidades, assim como, de decisões económicas (Duluth, 

s.d.). 

Ainda segundo o DAIP, a violência doméstica possui como principais 

características, o facto de ser resultante quase sempre de um padrão progressivo de 

abuso, o agressor pretende desenvolver controlo e poder sobre a vítima, na maioria dos 

casos o agressor partilha uma relação complexa com a vítima (económica, emocional, 

familiar, etc.), e ainda o facto de os agressores retaliarem pelo facto de as vítimas os 

abandonarem, denunciarem ou oferecerem resistência (Duluth, s.d.). 

Com base na experiência adquirida ao longo dos casos anteriores, os elementos do 

DAIP formularam um conjunto de questões a ter em conta na avaliação do grau de risco 

da vítima, sendo que a resposta a essas questões constitui informação vital a ser 

transmitida em tribunal e ainda para verificar em que medida é fundamental colocar a 

vítima de agressão num centro de acolhimento. Entre outras questões, destacam-se:  

 O agressor tem-se tornado mais violento ultimamente? 

 O agressor em alguma ocasião ameaçou a vítima de morte? 

 O agressor alguma vez foi sexualmente abusivo para com a vítima? 



 O agressor tem estado recentemente exposto a níveis elevados de stress 

(perda de emprego, crise financeira, morte de um familiar)? 

 Verifica-se um consumo/dependência excessivo de álcool e/ou drogas por 

parte do agressor? 

 O agressor possui acesso a alguma arma? 

 Existe algum historial de violência por parte do agressor para com outros 

sujeitos? 

São quatro as categorias de agressão apresentadas pelo DAIP, verificando-se um 

aumento progressivo, da categoria 1 para a categoria 4, ao nível das penalizações a 

atribuir aos agressores (tempo de prisão, tempo de participação em programas 

educacionais sobre violência doméstica) e da necessidade de protecção para as vítimas 

de agressão. Assim na categoria 1, o agressor pratica um acto de violência isolado, 

contudo não existe um historial de violência, ou seja, o acto violento do agressor não é 

característico do seu comportamento habitual, sendo que nesta categoria estão ainda 

incluídas as vítimas de agressão que recorrem a actos de violência, de forma a 

controlar/parar a violência exercida pelo agressor. Quanto à categoria 2, verifica-se que 

o agressor evidencia a prática de comportamentos violentos, contudo não se verifica um 

progressivo aumento na intensidade e frequência destes actos violentos. Na categoria 3 

estão inseridos comportamentos violentos de agressão com tendência para um 

progressivo aumento da intensidade e frequência dos mesmos, existe um historial de 

violência doméstica, assim como, uma forte ameaça à vítima e além disso, os agressores 

estiveram já, em alguns casos, sujeitos a detenções policiais. Por último, na categoria 4 

incluem-se manifestações extremas de violência doméstica, tais como a intimidação 

através do recurso a armas, ameaças de morte e o facto de as vítimas necessitarem, em 

muitas das situações, de assistência médica existindo, como tal, um elevado grau de 

risco para a vítima (Duluth, s.d.).  

Entre as principais razões, pelas quais as vítimas permanecem numa relação 

abusiva, destacam-se: a reduzida auto-estima, o sentimento de que não encontrará 

alguém melhor, medo de perder os filhos, receio do impacto provocado nos mesmos, 

sentimento de que as coisas irão melhorar, sentimento de culpa na relação, ausência de 

recursos económicos, o facto de o agressor evidenciar melhorias comportamentais, não 

dar a conhecer a situação à família, receio que o agressor maltrate os filhos e medo que 

o agressor denuncie quanto a alguma ilegalidade (Segurança Social, Finanças, etc.). 



Por último, quanto aos programas educacionais sobre violência doméstica, os 

agressores são muitas vezes inseridos nestes programas com o objectivo de corrigirem 

os seus actos, pretendendo-se fazer com que a modificação comportamental seja 

resultante de uma alteração ao nível das suas crenças e atitudes. O que se verifica, 

muitas vezes, é o facto de os agressores serem “forçados” a frequentar estes programas, 

pois caso não o façam podem ter que cumprir pena de prisão. As vítimas de agressão, 

por sua vez, são convidadas a participarem em sessões onde estão presentes outras 

vítimas com o objectivo de partilharem as suas experiências. Além disso, recebem 

também informação quanto aos programas nos quais os agressores se encontram 

inseridos, de forma a melhor compreenderem as alterações a que estes estão a ser 

submetidos. É de extrema importância voltar a reunir com os agressores e com as 

vítimas num prazo, normalmente, de 18 meses para constatar o evoluir da situação 

(Duluth, s.d.).   

Assim, elaborou-se um programa denominado “Contigo”, estruturado em 18 

sessões, com a finalidade de intervir no fenómeno da Violência Doméstica (Rijo, Sousa, 

Farias, Chaves, Vicente, Teves, Lopes, Albergaria, Fernandes, Mota, Malaquias e 

Simões, 2007), que se apresente em seguida: 


