
APRESENTAÇÃO

DIRETORA
Virgínia Ferreira

SINOPSE

Se até há uns anos a maioria dos países tendia a negligenciar a existência 

deste problema, hoje podemos afirmar que o tratamento legal da violência 

doméstica é uma prioridade, facilitando a intervenção do Estado e outros 

organismos nestas situações. A importância do papel do direito no combate 

a esta violência e na sustentação das reivindicações e expectativas quer das 

vítimas, quer das organizações feministas é inegável. Neste número 

temático, pretendeu-se integrar artigos cujos diálogos permitam contribuir 

para um espaço internacional e interdisciplinar de reflexão teórica e 

crítica, de mapeamento de desafios conceptuais e metodológicos e de 

aprofundamento de um conjunto de discussões fundamentais relacionadas 

com as diferentes áreas do direito e as violências do género.
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