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391
2887

utentes apoiados/as

Em 2016,

28

atendimentos

75

Apoio prestado pela RAFAVH
Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio
2013-2016

novos/as utentes recorreram à RAFAVH

crimes de homicídio tentado

22

crimes de homicídio consumado

Referenciação dos/as utentes para a APAV

61,3%

Contacto direto com a APAV

Género dos/as utentes apoiados/as pela
RAFAVH em 2016

32%

Polícia Judiciária

2,7%

Instituto Nacional de
Emergência Médica

Faixa etária dos/as utentes apoiados/as pela
RAFAVH em 2016

36% dos/as utentes apoiados/as em 2016 foram as próprias vítimas de homicídio na forma
tentada.
Seguiram-se os/as filhos/as (18,9%) e os pais/mães (17,4%) das vítimas de homicídio na forma
tentada ou consumada.

64 autores/as

praticaram os 50 crimes reportados à APAV em 2016

Relação dos/as autores/as com as vítimas de homicídio tentado ou consumado

Violência nas relações de
intimidade
57,1% dos/as utentes foram alvo de
homicídio na forma tentada
10,7% dos pedidos de apoio feitos à
RAFAVH eram relativos a homicídios
consumados

Género dos/as autores/as dos crimes

Crimes contra o
património
16% dos pedidos de apoio feitos à
RAFAVH referiam-se a homicídios
praticados com origem em crimes
contra o património - sendo a maioria
referente a homicídios consumados

As faixas etárias predominantes no que
respeita aos/às autores/as dos crimes são
a dos 46-50 anos (17,1%) e a dos 26-30
anos (10,9%).

Em cerca de 57% dos casos
reportados, quer de
homicídio consumado, quer
de homicídio tentado, foram
utilizadas armas (de fogo ou
brancas)

103

vítimas de homicídio consumado em Portugal

dados OCH 2016
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foi a faixa etária predominante (9,7%),
≥ 81 seguida dos 56-60 anos (8,7%) e dos 2630 anos (7,8%)
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33,1% dos/as autores/as não tinham relação
com a vítima, mas eram conhecidos/as
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16,5% dos/as autores/as eram
desconhecidos/as
12,4% eram pais ou filhos/as
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RA Madeira - 4

10
3

16,5% dos homicídios ocorreram no
contexto de uma relação de intimidade

Distribuição das vítimas por distrito

70,9% das vítimas eram homens

RA Açores - 2

10

29

Portugueses vítimas de homicídio no estrangeiro
Europa - 10
América do Sul - 10
África - 5
América do Norte - 4

62% das vítimas eram homens

foi a faixa etária predominante (17%),
41-45 seguida dos 51-55 anos (10%) e dos 5660 anos (10%)

51,3% dos/as autores/as eram
desconhecidos/as

10,2% dos homicídios ocorreram no
contexto de uma relação de intimidade

37,9% dos homicídios tiveram como
móbil crimes contra o património

