
RECORTES
DE IMPRENSA

JANEIRO 2023



 
TVI - Jornal da Uma

  Duração: 00:02:35

  OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 103463065

 
31-01-2023 13:24

1 1 1

Aumento da violência doméstica
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No ano passado, foram assassinadas 24 mulheres e 4 crianças. Em 2022, o número de queixas por
violência doméstica foi o maior dos últimos 4 anos.
Declarações de Joana Menezes, da APAV.



APAV alerta que vítimas de violência doméstica são cada vez mais jovens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/01/2023
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Violência doméstica registou em 2022 o maior número de queixas desde o período pré-pandemia.
 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) alerta que as vítimas de violência doméstica são
cada vez mais jovens.
 
Em entrevista à Renascença, Daniel Cotrim, psicólogo e assessor da APAV, diz que "verificamos que,
recentemente, há mais jovens a partir dos 25 anos a reportarem casos de violência doméstica. Há 10
anos as idades das vítimas era entre os 45 e 70 anos".
 
Dados da PSP e GNR revelam que durante o ano passado houve um total de 30.389 queixas de
vítimas de violência doméstica. Um número que não surpreende a APAV.
 
Desde 2019 que o número de queixas de violência doméstica não era tão elevado, uma realidade que
"seria expectável", defende Daniel Cotrim, psicólogo e assessor técnico da direção da Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), em entrevista à Renascença.
 
Para o psicólogo, o aumento das ocorrências de violência doméstica justifica-se pela "dificuldade que
as vítimas tiveram em apresentar denúncias nos anos de 2020 e 2021, marcados pela pandemia".
 
Apesar do aumento registado, a APAV acredita que " o número de queixas de 2022 não revele uma
cifra negra que pode ser sempre maior do que aquilo que são os dados reportados".
 
Daniel Cotrim alerta que "o facto do número subir, não quer dizer que exista um aumento da
violência, mas sim um aumento da denúncia".
 
Para o assessor da APAV, este aumento reflete, em parte, a importância das "campanhas de
sensibilização que têm vindo a ser feitas".
 
Entre os relatos, as vítimas queixam-se sobretudo de violência psicológica, depois de violência física e,
por último, violência sexual, um tipo de agressão "menos declarada", apesar de Daniel Cotrim
defender que "deverá ser tão recorrente como a violência emocional e a violência física".
 
O que se verifica, na maior parte dos casos, é "uma escalada da violência muito rápida, ou seja, passa
muito depressa da violência psicológica, para a violência física e para a tentativa de homicídio e até
para o homicídio".
 
Os principais casos nos quais se registam "violência doméstica é no contexto conjugal", confirma
Daniel Cotrim. "Felizmente, o tempo das relações nas quais se verifica algum tipo de agressão, tem
diminuído, ou seja, a separação acontece, muitas vezes, entre três a cinco anos após iniciar a
violência doméstica", conta o psicólogo, "um período que tem diminuído".
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Queixas de violência doméstica aumentaram em 2022
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As queixas por violência doméstica em Portugal atingiram no ano passado o valor mais alto dos
últimos 4 anos. A PSP e a GNR contabilizaram 30.389 ocorrências.
Declarações de Sónia Reis, psicóloga APAV.
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No ano passado, as queixas por violência doméstica registaram o valor mais elevado dos últimos 4
anos, com PSP e GNR a contabilizarem quase 30.400 ocorrências no ano passado. São mais 14% em
comparação com 2021, sendo que houve 28 vítimas mortais em contexto de violência doméstica. 24
das quais eram mulheres e 4 crianças.
Comentários de Daniel Cotrim, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
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cinema30 janeiro 2023seg: 19hCinema Fernando Lopes
 
Sessão especial que conta com a presença Sofia Henriques, Técnica de Apoio à Vítima da APAV que,
após a sessão, falará sobre o impacto que as questões que o filme Porquinha, de Carlota Pereda,
retrata - bullying e body shaming - têm na vida das vítimas.
 
Carlota Pereda escreveu Porquinha para confrontar os seus próprios medos, coisas que a fazem sentir
vulnerável, como a violência, violência sexual e o bullying. Porque ser adolescente pode ser
assustador. O filme conta a história de Sara uma adolescente que se quer integrar. Para Sara, o Verão
é sinónimo de gozo constante por parte das outras raparigas, na sua pequena cidade. Mas tudo isso
acaba quando aparece um estranho na cidade que rapta quem a atormenta. Sara sabe mais do que
diz e terá de decidir entre falar e salvar as raparigas ou ficar em silêncio e proteger o estranho que a
salvou.
 
ESP/FRA | 2022 | 90 min | M/16
 
6 EUR
 
bullyingconversasessão especial
Local:
 
C i n e m a  F e r n a n d o  L o p e s  c i n e m a  C a m p o  G r a n d e ,  3 7 6  2 1 7  5 1 5  5 0 0
https://cinemaeartes.ulusofona.pt/pt/cinema-fernando-lopes Obter direções Parti lhar



Violência no namoro: o número de denúncias é o mais baixo dos últimos quatro anos,
mas será esta uma boa notícia?
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Houve 2019 denúncias por violência no namoro no ano passado, menos do que nos últimos anos. Os
jovens também seguem a tendência. Será bom sinal? A polícia acredita que sim, mas os especialistas
dizem-se preocupados. Eis as razões
 
A Polícia de Segurança Pública (PSP) recebeu 2019 denúncias por violência no namoro no ano
passado. O número revelado ao Expresso dá conta de uma diminuição das queixas apresentadas, quer
comparativamente a 2020 (2051) e 2021 (2215), quer também relativamente aos anos pré-pandemia
(2185 queixas em 2019). É preciso recuar a 2018 para encontrar um número mais baixo (1920).
 
A tendência de redução mantém-se também entre os mais jovens. Também entre a faixa etária
compreendida, entre os 13 e 25 anos, a diminuição é notada: 500 denúncias no ano passado (dados
ainda provisórios). "Estamos em crer que para este decréscimo contribui também o trabalho de
proatividade da PSP, nomeadamente através das ações de sensibilização junto da comunidade
escolar", refere fonte daquela força de segurança que vinca que a diminuição das queixas "é muito
relevante. Nestas ações abordamos os tipos mais comuns de violência, desde a física, passando pela
restrição ou proibição de contactos com outras pessoas do círculo de amigos da pessoa violentada,
restrições à forma de vestir ou de conviver, etc.".
 
Nos últimos cinco anos, entre os mais jovens, a PSP recebeu mais de 3 mil denúncias, sendo 2019
(845) o período com mais queixas. Em 2018 foram 703, em 2020 o registo foi de 688 e em 2021 de
733. "As vítimas, ou qualquer outra pessoa que seja testemunha, devem apresentar queixa nas
esquadras ou procurar ajuda junto das equipas da Escola Segura ou das equipas de Proteção e Apoio à
Vítima", apela a PSP.
 
No âmbito do programa Escola Segura, no último ano letivo, a PSP fez 1297 ações de sensibilização
relacionadas com a temática da violência no namoro e que contaram com a participação de 24 mil
alunos.
 
Para a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) é essencial vincar que, tal como na violência
doméstica, nestes casos há uma "cifra negra" que pode esconder uma realidade mais preocupante do
que aquela que o número de denúncias revela. "Não podemos dizer face ao decréscimo de denúncias
que há uma diminuição do tipo de crime", diz Daniel Cotrim, psicólogo e o responsável pela área de
violência doméstica e de género da APAV. "Acreditamos que o número negro pode ser mais elevado.
Por outro lado, haver uma diminuição do número de denúncias é importante porque significa que as
campanhas de prevenção e sensibilização estão a surtir efeito."
 
"Nestas ações abordamos os tipos mais comuns de violência, desde a física, passando pela restrição
ou proibição de contactos com outras pessoas do círculo de amigos da pessoa violentada, restrições à
forma de vestir ou de conviver, etc.".
 
Ciúme, pressão, ameaças, sexo
O fenómeno da violência no namoro, diz ainda o psicólogo, imita muitas vezes o da violência



doméstica. Também aqui o controlo constante da vítima por parte do agressor dificulta a denúncia.
"Há muitas jovens que nem dizem aos pais que namoram, quanto mais denunciar. Isto é mais uma
barreira", aponta Cotrim. "No século XXI continuamos a ouvir raparigas de 12, 13, 14 ou 15 anos a
dizerem que os pais não as deixam namorar e, se souberem, ficam de castigo. Esta desigualdade e
discurso patriarcal continua muito vincado nesta forma de violência. Temos de envolver as famílias e
as comunidades nestes processos", defende.
 
As vítimas são maioritariamente do género feminino e "raramente" são as próprias a pedir ajuda. À
APAV os casos chegam por via de professores que se apercebem das relações violentas ou porque a
vítima confidenciou.
 
O controlo é das formas mais comuns de agressão às vítimas de violência no namoro. "O controlo das
redes sociais, na forma de vestir, nas amizades, com quem se pode falar. Depois há o ciúme, tolerado
como uma manifestação romântica", diz Cotrim. "No campo da violência sexual há a pressão para ter
relações, forçar a vítima com a ameaça de, se não fizer, vai ser contado na escola e aos amigos",
continua. Há ainda a violência na internet. "Quando querem terminar, ameaçam divulgar fotos e
conversas íntimas."
 
Este texto faz parte do projeto "Geração E". Revê-se no conteúdo deste artigo? Quer falar-nos da sua
situação? Envie-nos a sua opinião por email
 
Marta Gonçalves
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A Polícia de Segurança Pública (PSP) recebeu 2019 denúncias por violência no namoro no ano
passado. O número revelado ao Expresso dá conta de uma diminuição das queixas apresentadas, quer
comparativamente a 2020 (2051) e 2021 (2215), quer também relativamente aos anos pré-pandemia
(2185 queixas em 2019). É preciso recuar a 2018 para encontrar um número mais baixo (1920).
 
A tendência de redução mantém-se também entre os mais jovens. Também entre a faixa etária
compreendida, entre os 13 e 25 anos, a diminuição é notada: 500 denúncias no ano passado (dados
ainda provisórios). "Estamos em crer que para este decréscimo contribui também o trabalho de
proatividade da PSP, nomeadamente através das ações de sensibilização junto da comunidade
escolar", refere fonte daquela força de segurança que vinca que a diminuição das queixas "é muito
relevante. Nestas ações abordamos os tipos mais comuns de violência, desde a física, passando pela
restrição ou proibição de contactos com outras pessoas do círculo de amigos da pessoa violentada,
restrições à forma de vestir ou de conviver, etc.".
 
Nos últimos cinco anos, entre os mais jovens, a PSP recebeu mais de 3 mil denúncias, sendo 2019
(845) o período com mais queixas. Em 2018 foram 703, em 2020 o registo foi de 688 e em 2021 de
733. "As vítimas, ou qualquer outra pessoa que seja testemunha, devem apresentar queixa nas
esquadras ou procurar ajuda junto das equipas da Escola Segura ou das equipas de Proteção e Apoio à
Vítima", apela a PSP.
 
No âmbito do programa Escola Segura, no último ano letivo, a PSP fez 1297 ações de sensibilização
relacionadas com a temática da violência no namoro e que contaram com a participação de 24 mil
alunos.
 
Para a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) é essencial vincar que, tal como na violência
doméstica, nestes casos há uma "cifra negra" que pode esconder uma realidade mais preocupante do



que aquela que o número de denúncias revela. "Não podemos dizer face ao decréscimo de denúncias
que há uma diminuição do tipo de crime", diz Daniel Cotrim, psicólogo e o responsável pela área de
violência doméstica e de género da APAV. "Acreditamos que o número negro pode ser mais elevado.
Por outro lado, haver uma diminuição do número de denúncias é importante porque significa que as
campanhas de prevenção e sensibilização estão a surtir efeito."
 
"Nestas ações abordamos os tipos mais comuns de violência, desde a física, passando pela restrição
ou proibição de contactos com outras pessoas do círculo de amigos da pessoa violentada, restrições à
forma de vestir ou de conviver, etc.".
 
Ciúme, pressão, ameaças, sexo
O fenómeno da violência no namoro, diz ainda o psicólogo, imita muitas vezes o da violência
doméstica. Também aqui o controlo constante da vítima por parte do agressor dificulta a denúncia.
"Há muitas jovens que nem dizem aos pais que namoram, quanto mais denunciar. Isto é mais uma
barreira", aponta Cotrim. "No século XXI continuamos a ouvir raparigas de 12, 13, 14 ou 15 anos a
dizerem que os pais não as deixam namorar e, se souberem, ficam de castigo. Esta desigualdade e
discurso patriarcal continua muito vincado nesta forma de violência. Temos de envolver as famílias e
as comunidades nestes processos", defende.
 
As vítimas são maioritariamente do género feminino e "raramente" são as próprias a pedir ajuda. À
APAV os casos chegam por via de professores que se apercebem das relações violentas ou porque a
vítima confidenciou.
 
O controlo é das formas mais comuns de agressão às vítimas de violência no namoro. "O controlo das
redes sociais, na forma de vestir, nas amizades, com quem se pode falar. Depois há o ciúme, tolerado
como uma manifestação romântica", diz Cotrim. "No campo da violência sexual há a pressão para ter
relações, forçar a vítima com a ameaça de, se não fizer, vai ser contado na escola e aos amigos",
continua. Há ainda a violência na internet. "Quando querem terminar, ameaçam divulgar fotos e
conversas íntimas."
 
Este texto faz parte do projeto "Geração E". Revê-se no conteúdo deste artigo? Quer falar-nos da sua
situação? Envie-nos a sua opinião por email
 
Marta Gonçalves



Portugal, um país que ignora e negligencia os idosos?
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É igualmente necessário que os responsáveis pelos casos de negligência e de maus-tratos contra os
idosos sejam exemplarmente punidos.
 
Actualmente, Portugal é considerado um dos países mais envelhecidos do mundo e no qual se
envelhece de forma mais célere, o que acarreta enormes consequências para a população idosa.
 
Assiste-se, no nosso país, ao crescimento do fenómeno do idadismo, uma forma de discriminação com
base na idade (circunstância não presente na redacção do artigo 13.º da CRP, a propósito do princípio
da igualdade), razão pela qual os nossos idosos são abandonados e colocados à margem da sociedade,
inclusive, na maior parte das vezes, pelos seus próprios familiares, que os consideram como um fardo.
 
Note-se que, há registos, de 2012, da existência de 3500 lares ilegais em Portugal, facto que já seria
do conhecimento do Estado português em momento anterior à disseminação da covid-19. Aliás, o
grande contágio provocado pela covid-19 expôs cruelmente a realidade que assombra os idosos nos
lares, os quais (mas não todos, atenção) são verdadeiros depósitos de idosos, com a conivência do
próprio Estado, que ignora constantemente as necessidades da população mais envelhecida.
 
Este comportamento levado a cabo pelo Estado é inconstitucional e viola o artigo 72.º da CRP, a
propósito da defesa dos direitos das pessoas de terceira idade. Cabe ao Estado tomar medidas e
estratégias assertivas que combatam o envelhecimento e que reinsiram os idosos na sociedade,
garantindo-lhes as devidas "oportunidades de realização pessoal".
 
É de extrema importância referir também que, segundo o Relatório Anual da APAV, 1594 pessoas
idosas são, em média, vítimas de crimes por ano, o que corresponde, em média, a 31 pessoas idosas
por semana e 4 pessoas idosas por dia enquanto vítimas de crimes. Aliás, no ano de 2021, a APAV já
abriu mais 10 mil processos por violência contra idosos entre 2013 e 2020.
 
Recentemente, segundo dados da PSP e GNR, a cada hora que passa, dois idosos, em média, são
vítimas de crimes, levando-nos a aferir que os crimes praticados contra idosos continuam a aumentar
exponencialmente.
 
Face ao panorama descrito, revela-se igualmente necessário que os responsáveis pelos casos de
negligência e de maus-tratos contra os idosos sejam exemplarmente punidos. Neste sentido,
verificam-se algumas sentenças condenatórias mais recentes ocorridas em casos de maus-tratos a
idosos, porém, na minha opinião, não verdadeiramente exemplificativas do poder punitivo para crimes
praticados contra pessoas tão vulneráveis.
 
Por último, frisar que os idosos são titulares de direitos inegáveis e cabe a todos nós, enquanto
cidadãos, conscientes da realidade atroz que os assola, reivindicar por melhores condições e qualidade
de vida para os mesmos.
 
Em suma, Portugal é, sem sombra de dúvidas, um país que falha e negligencia os seus idosos, no
entanto afigura-se uma necessária mudança deste paradigma sob pena de comprometer



APAV alerta que vítimas de violência doméstica são cada vez mais jovens
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Violência doméstica registou em 2022 o maior número de queixas desde o período pré-pandemia.
 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) alerta que as vítimas de violência doméstica são
cada vez mais jovens.
 
Em entrevista à Renascença, Daniel Cotrim, psicólogo e assessor da APAV, diz que "verificamos que,
recentemente, há mais jovens a partir dos 25 anos a reportarem casos de violência doméstica. Há 10
anos as idades das vítimas era entre os 45 e 70 anos".
 
Dados da PSP e GNR revelam que durante o ano passado houve um total de 30.389 queixas de
vítimas de violência doméstica. Um número que não surpreende a APAV.
 
Desde 2019 que o número de queixas de violência doméstica não era tão elevado, uma realidade que
"seria expectável", defende Daniel Cotrim, psicólogo e assessor técnico da direção da Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), em entrevista à Renascença.
 
Para o psicólogo, o aumento das ocorrências de violência doméstica justifica-se pela "dificuldade que
as vítimas tiveram em apresentar denúncias nos anos de 2020 e 2021, marcados pela pandemia".
 
Apesar do aumento registado, a APAV acredita que " o número de queixas de 2022 não revele uma
cifra negra que pode ser sempre maior do que aquilo que são os dados reportados".
 
Daniel Cotrim alerta que "o facto do número subir, não quer dizer que exista um aumento da
violência, mas sim um aumento da denúncia".
 
Para o assessor da APAV, este aumento reflete, em parte, a importância das "campanhas de
sensibilização que têm vindo a ser feitas".
 
Entre os relatos, as vitimas queixam-se sobretudo de violência psicológica, depois de violência física e,
por último, violência sexual, um tipo de agressão "menos declarada", apesar de Daniel Cotrim
defender que "deverá ser tão recorrente como a violência emocional e a violência física".
 
O que se verifica, na maior parte dos casos, é "uma escalada da violência muito rápida, ou seja, passa
muito depressa da violência psicológica, para a violência física e para a tentativa de homicídio e até
para o homicido".
 
Os principais casos nos quais se registam "violência doméstica é no contexto conjugal", confirma
Daniel Cotrim. "Felizmente, o tempo das relações nas quais se verifica algum tipo de agressão, tem
diminuído, ou seja, a separação acontece, muitas vezes, entre três a cinco anos após iniciar a
violência doméstica", conta o psicólogo, "um período que tem diminuído".
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SAIBA MAIS 

VÍTIMA EVITAR O CONFRONTO 
A Ordem dos Advogados (OA) deu parecer 
positivo às alterações à lei. "O cônjuge que é 
vítima deve poder evitar o confronto com o 
cônjuge agressor quando claramente não 
pretende a conciliação", indicou a OA. 

PERIGO VOLTAR A SER VÍTIMA 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 
também deu parecer, referindo que "o perigo 
de a vítima voltar a ser alvo de maus-tratos, 
designadamente psíquicos", era um fator a 
ser ponderado em processos de divórcio. 

• 

4z, 

NOVA LEI EM VIGOR 

Divórcios 
sem concilia( 
em casos de violência 

Lei partiu de um projeto de lei da Iniciativa Liberal. Implicou alterações ao Código Civil e Código do Processo Civil 

MUDANÇA Tentativa de conciliação nos divórcios sem consentimento de um dos cônjuges pode ser 
dispensada* CRIMES Entre 2019 e o 3.° trimestre de 2022 houve 111 mortes por violência doméstica 

Edgar Nascimento 

• A tentativa de conciliação 
nos processos de divórcio 
sem consentimento de um 
dos cônjuges pode ser dis-
pensada nos casos em que 
haja condenação por crime 
de violência doméstica de 
um dos intervenientes. A lei 
3/2023, que já está em vigor, 
partiu de um projeto de lei da 
Iniciativa Liberal, aprovado  

pelo Parlamento em junho, e 
que implicou alterações ao 
Código Civil e Código de 
Processo Civil. 
A lei estabelece um novo 
ponto no artigo 1779.° do 
Código Civil, que refere que 
"nos casos em que um dos 
cônjuges seja arguido ou 
tenha sido condenado pela 
prática de crime de violência 
doméstica contra o cônjuge, 
requerente do divórcio, este 

1209 
No 3.° trimestre de 
2022 havia 1209 
reclusos por crime de 
violência doméstica 

tem a faculdade de prescin-

 

dir da tentativa de concilia-

 

ção". No Código de Processo 

Civil, a alteração incide no 
artigo 931.°, acrescentando-
-se que "nos casos em que o 
réu seja arguido ou tenha 
sido condenado pela prática 
de crime de violência 
doméstica contra o autor, 
este tem a faculdade de 
requerer a dispensa da tenta-
tiva de conciliação". O texto 
final do projeto de lei foi 
aprovado por todos os grupos 
parlamentares, exceto o PSD 
e o Livre, que se abstiveram. 

Segundo os dados da 
Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género, entre 
2019 e o terceiro trimestre de 
2022 registaram-se 111 homi-
cídios em Portugal em con-
texto de violência doméstica: 
foram mortas 89 mulheres, 
16 homens e seis crianças. 
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Tema de Capa MARTA MARTINS SILVA 

Casais em guerr-

 

Ouando o amor acaba 
começam as ameaças, 
difamações 
e ajustes de contas 
SHAKIRA APROVEITOU UMA CANCÃO PARA ACUSAR 
PIOUÉ, DE QUEM ESTÁ SEPARADA DESDE DEZEMBRO, 
DE "TROCAR UM FERRARI POR UM TWINGO" 
E "UM ROLEX POR UM CASIO" ENTRE OUTRAS 
INDIRETAS MUITO DIRETAS AO EX-MARIDO 
E À ATUAL NAMORADA DESTE. MAS OS COMUNS 
MORTAIS TAMBÉM TÊM HISTÓRIAS PARA CONTAR... 
AS ARMAS É OUE SÃO OUTRAS 

o 

hakira e Piqué oficializa-
ram a separação em de-
zembro de 2022, meses 
depois de a cantora co-
lombiana ter descoberto, 
através de um frasco de 
compota, que o ex-fute-
bolista espanhol estaria a 
ter um romance. Se só ela 
gostava daquela compota 
que tinha sido consumida 
enquanto ela estava fora 
em digressão, alguém que  

não o marido tinha estado 
lá em casa a lambuzar-se 
com o doce. Daí até à con-
tratação de uma agência 
de detetives para confir-
mar a suspeita valeu tudo e, 
já depois de assinado o di-
vórcio, continua a valer. E 
como quando uma relação 
acaba cada um usa as armas 
que tem para atingir o ou-
tro - especialmente se o 
outro demora menos tem-
po a passear-se como novo 
amor do que uma parede a 
secar a primeira demão de 
tinta - Shakira usou a 
música que lhe paga as 
contas e fez uma letra 
cheia de diretas contra Pi-

  

qué, contra a atual namo-
rada e até contra a sogra. 
"Pelo menos enquanto 

eu estou em conflito com 
aoutrapsoa, estou numa 
relação. O problema é 
quando eu já não estou em 
conflito, quando já não há 
nada que me liga a ele ou a 
ela. Enquanto eu estou em 
conflito com o outro, eu 
estou na relação com ele. 
No limite, parece que todos 
somos capazes de coisas 
idiotas que antes não nos 
imaginaríamos a fazer", 
explica a psicóloga e tera-
peuta de casais Catarina 
Lucas. "Porque é muito di-
fícil perder importância na 

e • 
• 
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Shakira e Piqué 
têm protagonizado 
o divórcio 
do momento 
com picardias 

vida do outro. Quando 
percebemos que a outra 
pessoa vai seguir em frente 
e não vai voltar isso agudi-
za-se. A Shakira, através 
desta música, continua a 
estar ligada a ele, conti-
nua a chegar a ele. O co-
mum dos mortais usa ou-
tros recursos, o mais co-
mum é usar os filhos e, 
muito, a instrumentaliza-
ção da justiça. Facilmen-
te apresei] tantos uma quei-
xa e acusamos o outro pro-
genitor de abuso ou maus-
-tratos", continua. 
"Ainda ontem tive um 

casal em consulta que ele 
está numa nova relação, 
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O ex- marido de Rita riscava-lhe o carro e ameaçava-a de morte depois da separação 

 

Tema de Ca a 

 

Casais em guerra 

   

   

e separado há oito anos. 
Mesmo assim, a ex-mulher 
continua a fazer jogos com 
ofilho, não deixa o ex-ma-
rido estar presente em 
momentos importantes da 
vida da criança, se ele apa-
rece com nódoas negras ela 
diz que está a ser maltratado 
pelo pai... e já passaram oito -
anos. Ele diz que só quando 
ofilho for crescido é que se 
vai conseguir livrar da ex-
-mulher, até lá vai ter de 
manter contacto porque ela 
é a mãe da criança. Tam-
bém já aconteceu um dos 
membros do casal não dei-
xar o outro ver o animal de 
estimação que era dos dois. 
Há cabeças para tudo", 
partilha o sexólogo Fernan-
do Mesquita sobre as difi-
culdades pós-separação. 

Já o advogado e media-
dor familiar Nuno Cardoso 
Ribeiro recorda o caso de 
"um senhor que desco-
briu uma traição através 
de mensagens e depois fez 
os prints das mensagens 
que a mulher tinha troca-

  

do com a outra pessoa e 
agendou uma reunião fa-
miliar, incluindo filhos e 
sogros, e expôs o assunto à 
frente de toda a gente". E 
lembra outro caso, que lhe 
foi relatado por um psicó-
logo: "O marido apanhou 
uns vídeos caseiros que a 
mulher terikfeito com ou-
tra pessoa e mostrou 
aquilo às filhas, fazendo 
com que elas deixassem 
de querer ver a mãe." 

Ameaças e difamação 
Já foi há vários anos, mas 
Marta, hoje com 48, não 
esquece o ano turbulento 
que se seguiu ao seu divór-
cio. "O meu ex-marido e o 
meu ex-sogro conversa-
vam publicamente sobre 
mim nas redes sociais 
chamando-me ̀ criatura'; 
Quando ainda não tínha-
mos a regulação das res-
ponsabilidades parentais 
feita, eu tinha os pneus 
do carro sempre embaixo, 
era ele que os esvaziava 
para eu chegar atrasada e  

ele poder dizer que eu le-
vava os nossos filhos tarde 
para a escola. Numa altura 
em que eu ainda morava 
na casa onde tínhamos 
vivido, todos os dias quan-
do eu acordava e abria o 
estore do quarto, no séti-
mo andar, ele ligava a per-
guntar: 'então, já acorda-
ram?', o que me fez mudar 
de casa e de localidade", 
desfia Marta sobre um 
novelo de situações que 
foram interferindo com a 
sua saúde física e mental. 
"Fui-me abaixo. Nesse 
ano estive metade do tem-
po de baixa, inclusiva-
mente chegou a escrever 
uma carta difamatória so-
bre mim para o meu local 
de trabalho, vendeu a bi-
cicleta do meu pai e disse 
aos meus filhos que tinha 
vendido a bicicleta porque 
tinha de me dar dinheiro." 
Histórias também não 
faltam a Rita, de 42 anos, 
que, à semelhança de 
Marta, pediu o divórcio e 
enfrentou a raiva de um 
companheiro que não 
aceitava o fim da relação. 
"Quis vingar-se de várias 
formas: ameaças de mor-
te, riscos no carro, aliena-
ção parental (tentou afas-
tar as filhas da mãe). Tive 
de fazer queixa na APAV 
para o caso de algo me 
acontecer. O meu ex-ma-
ridó chegou a instalar um 
programa no meu telemó - 
vel e computador que lhe 
permitia ter acesso a todas 
as minhas mensagens e 
e-mails. Sofri muito e 
tive muito medo. Ainda 
tenho", desabafa. 

Cátia, de 48 anos, tam-
bém sofreu quando resol-
veu terminar o casamento 
de dois anos. "Vivíamos 
num sítio pequeno onde 
todos se conhecem, eu até 
tinha sido candidata à jun-
ta de freguesia, e tive de 
mudar de cidade. O meu 
ex-marido tinha uma loja 

"Enquanto 
eu estou em 
conflito com 
o outro, ainda 
estou na 
relação com 
ele. E difícil 
perder a 
importância 
na vida 
do outro" 
Catarina Lucas 
Psicóloga e 
terapeuta de casal 
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Cátia foi difamada junto de amigos e clientes da loja do marido. Mudou de cidade 

Ainda se recorre a detetives 
privados em caso de divórcio? 

e dizia mal de mim a todos 
os clientes. Arranjou-me 
amantes que eram casados 
e houve um cuja mulher 
até veio falar comigo, e eu 
nem falava com o senhor 
em questão além de con-
versas sociais normais de 
café. Também me acusou 
de lhe roubar dinheiro. Ele 
dizia-me mesmo que eu 
ia ter vergonha de sair de 
casa. A mãe dele chegou a 
tentar agredir-me em ple-
na via pública. Nesse dia 
eu só queria morrer", 
partilha Marta, que saiu 
de casa com a roupa do 
corpo, o carro e apenas 68 
cêntimos, mas foi capaz 
de recomeçar longe do 
sofrimento. 

"Oito anos 
depois do 
divórcio tenho 
um paciente 
a quem a 
ex-mulher 
continua a 
incomodar" 
Fernando Mesquita, 
Sexologo 

Shakira terá recorrido a uma 
agência de detetives depois 
do episódio da compota. 
E em Portugal, os comuns 
mortais recorrem a serviços 
semelhantes? "É uma situa-
ção que já teve mais procu-
ra, acho que as pessoas não 
se preocupam tanto com as 
traições, são mais liberais e 
já não dão tanta importância 
à instituição casamento. Há 
30 anos, quando eu comecei 
a trabalhar, havia mais casos 
desses", afirma João Santos, 
detetive privado. A tecnolo-
gia também veio (des)ajudar 
o nicho: "Agora as pessoas  

fazem muitas investigações 
caseiras através das redes 
sociais. Por isso, hoje, os 
casos que aparecem não é 
tanto pelo divórcio, a razão 
é mais os filhos ou os bens", 
acrescenta João Santos. "A 
maioria das traições hoje são 
descobertas através de 
mensagens, de telefone ou 
nas redes sociais. Mas tenho 
uma paciente que descobriu 
através da compra online 
de um casaco, que depois viu 
nas redes sociais de outra 
mulher e assim descobriu 
que o casaco não era para 
ela", conta Catarina Lucas. 



Sessão Especial "Porquinha" com a presença de Sofia Henriques da APAV
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/01/2023

Meio: CNC - Centro Nacional de Cultura Online - E-Cultura Online

URL:https://www.e-cultura.pt/evento/29967

 
Porque a adolescência pode ser um filme de terror, no dia 31 de janeiro, haverá uma sessão especial
com a presença Sofia Henriques, Técnica de Apoio à Vítima da APAV que, após a sessão, falará sobre
as questões que o filme "Porquinha" retrata, como o bullying e body shaming e o impacto que isso
tem na vida das vítimas.
 
31 Jan 2023  |  19h00
 
Cinema Fernando LopesCampo Grande, 376, 1749-024 Lisboa
 
Os bilhetes podem ser adquiridos AQUI.
 
Sinopse: Para Sara, o Verão é sinónimo de gozo constante por parte das outras raparigas, na sua
pequena cidade. Mas tudo isso acaba quando aparece um estranho na cidade que rapta quem a
atormenta. Sara sabe mais do que diz e terá de decidir entre falar e salvar as raparigas ou ficar em
silêncio e proteger o estranho que a salvou.
 
"A estreia violentamente impressionante de Pereda usa a acção de chocar como pretexto para fazer
avançar a história. É o horror demasiado reconhecível da adolescência brutalizada que nos faz
estremecer." VARIETY
 
Tweet
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Violência no  
namoro PSP recebeu  
2019 denúncias

A Polícia de Segurança Pública (PSP) 
recebeu 2019 denúncias por violência 
no namoro no ano passado. O núme-
ro revelado ao Expresso dá conta de 
uma diminuição das queixas apre-
sentadas, quer comparativamente 
a 2020 (2051) e 2021 (2215), quer 
também relativamente aos anos pré-
-pandemia (2185 queixas em 2019). É 
preciso recuar a 2018 para encontrar 
um número mais baixo (1920).

A tendência de redução mantém-
-se também entre os mais jovens. 
Também entre a faixa etária com-
preendida, entre os 13 e 25 anos, a 
diminuição é notada: 500 denúncias 
no ano passado (dados ainda provi-
sórios). “Estamos em crer que para 
este decréscimo contribui também 
o trabalho de proatividade da PSP, 
nomeadamente através das ações 

de sensibilização junto da comuni-
dade escolar”, refere fonte daquela 
força de segurança que vinca que 
a diminuição das queixas “é muito 
relevante. Nestas ações abordamos 
os tipos mais comuns de violência, 
desde a física, passando pela restri-
ção ou proibição de contactos com 
outras pessoas do círculo de amigos 
da pessoa violentada, restrições à 
forma de vestir ou de conviver, etc.”.

Nos últimos cinco anos, entre os 
mais jovens, a PSP recebeu mais de 
3 mil denúncias, sendo 2019 (845) o 
período com mais queixas. Em 2018 
foram 703, em 2020 o registo foi de 

688 e em 2021 de 733. “As vítimas, 
ou qualquer outra pessoa que seja 
testemunha, devem apresentar quei-
xa nas esquadras ou procurar ajuda 
junto das equipas da Escola Segura 
ou das equipas de Proteção e Apoio à 
Vítima”, apela a PSP.

No âmbito do programa Escola Se-
gura, no último ano letivo, a PSP fez 
1297 ações de sensibilização relacio-
nadas com a temática da violência 
no namoro e que contaram com a 
participação de 24 mil alunos.

Para a Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima (APAV) é essencial 
vincar que, tal como na violência 
doméstica, nestes casos há uma “ci-
fra negra” que pode esconder uma 
realidade mais preocupante do que 
aquela que o número de denúncias 
revela. “Não podemos dizer face ao 
decréscimo de denúncias que há uma 
diminuição do tipo de crime”, diz Da-
niel Cotrim, psicólogo e o responsável 
pela área de violência doméstica e 
de género da APAV. “Acreditamos 
que o número negro pode ser mais 
elevado. Por outro lado, haver uma 
diminuição do número de denúncias 
é importante porque significa que as 
campanhas de prevenção e sensibili-
zação estão a surtir efeito.”

Ciúme, pressão, ameaças, sexo

O fenómeno da violência no namo-
ro, diz ainda o psicólogo, imita mui-
tas vezes o da violência doméstica. 

Também aqui o controlo constante 
da vítima por parte do agressor difi-
culta a denúncia. “Há muitas jovens 
que nem dizem aos pais que namo-
ram, quanto mais denunciar. Isto é 
mais uma barreira”, aponta Cotrim. 
“No século XXI continuamos a ouvir 
raparigas de 12, 13, 14 ou 15 anos a 
dizerem que os pais não as deixam 
namorar e, se souberem, ficam de 
castigo. Esta desigualdade e discurso 
patriarcal continua muito vincado 
nesta forma de violência. Temos de 
envolver as famílias e as comunida-
des nestes processos”, defende. 

As vítimas são maioritariamente do 
género feminino e “raramente” são 
as próprias a pedir ajuda. À APAV os 
casos chegam por via de professores 
que se apercebem das relações violen-
tas ou porque a vítima confidenciou. 

O controlo é das formas mais co-
muns de agressão às vítimas de vio-
lência no namoro. “O controlo das 
redes sociais, na forma de vestir, nas 
amizades, com quem se pode falar. 
Depois há o ciúme, tolerado como 
uma manifestação romântica”, diz 
Cotrim. “No campo da violência se-
xual há a pressão para ter relações, 
forçar a vítima com a ameaça de, se 
não fizer, vai ser contado na escola 
e aos amigos”, continua. Há ainda a 
violência na internet. “Quando que-
rem terminar, ameaçam divulgar fo-
tos e conversas íntimas.”

Marta Gonçalves
mpgoncalves@expresso.impresa.pt

Número é o mais baixo dos 
últimos quatro anos. APAV 
alerta: menos denúncias não 
significa menos crime

Há “muita” violência 
psicológica e emocional, 
sobretudo controlo. É 
ainda comum a pressão 
para iniciar a vida sexual
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PSD critica autarquia 
por assumir gestão 
do Gabinete de Apoio à Vítima 
Câmara garante condições para prestar 
serviço à comunidade 

A Câmara Municipal de 
.Paços de Ferreira vai 

assumir a gestão do Gabinete 
de Apoio à Vítima, terminan-
do assim o protocolo criado 
em 2017 com a Associação 
Portuguesa de Apoio à Víti-
ma- (APAV), que tinha por fim 
apoiar as vítimas de crimes. 
Para o Partido Social Demo-
crata (PSD), com esta decisão 
foi dispensada urna "uma ins-
tituição especializada, com 
o know-how garantido nesta 
problemática, que já funciona, 
para optar por criar um ser-
viço interno". Autarquia des-
taca importância do serviço e 
garante que tem condições de o 
prestar à população. 

Mim dos seus canais de co-
municação, os social-democratas 
de Paços de Ferreira criticaram a 
decisão da Câmara Municipal ter-
minar o protocolo estabelecido 
com a APAV em 2017, tendo vota-
do contra a mesma. Para 'o PSD, 
a importância deste serviço, "co-
locado à disposição da população 
do concelho vítima de maus-tra-
tos físicos e psicológicos, auxi-
liando ainda os familiares e ami-

  

gos das vítimas", é expressa pelo 
número de processos abertos no 
gabinete municipal. 

Não compreendendo o fim do 
protocolo, o PSD afirma que está 
a ser dispensada "uma instituição 
especializada, com o know-how 
garantido nesta problemática, 
que já funciona, para optar por 
criar um serviço interno", sendo 
esta uma decisão que "prejudica 
o trabalho em rede social". 

"O Município está hoje 
capaz de garantir 

este serviço 
à nossa população" 

Segundo o Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, Paulo Ferrei-
ra, este serviço, assim como ou-
tros prestados à população, são 
uma prioridade deste executivo, 
nunca o tendo sido no tempo de 
gestão social-democrata. 

Reconhecendo que esta par-
ceira com a APAV foi "preciosa e 
fundamental", Paulo Ferreira ga-
rantiu que o município "está hoje 
capaz de garantir este serviço" à 
população, a"largando a sua va-
lência e atuação, também, no âm-
bito de novas competências hoje 
exercidas em termos autárquicos". 

Paulo Ferreira questiona ain-

  

da o que fez o PSD neste domínio, 
ao longo de 37 anos em que esteve 
à frente dos destinos do municí-
pio. "Provavelmente precisavam 
ainda de mais tempo ou, o mais 
certo, jamais perderam um único 
minuto a pensar na urgência em 
dotar o nosso concelho deste ser-
viço público tão importante". 

Assim, garante que "este ser-
viço foi criado pelo atual execu-
tivo e que continuará ao serviço 
da população" e que, numa opção 
política de "mais e melhor pro-
ximidade" com a comunidade, é 
entendimento do executivo "que 
devem ser os técnicos desta Câ-
mara, desde que devidamente 
qualificados para a função (como 
é o caso), a prestarem relevantes 
serviços à comunidade. Tem sido 
assim, nesta e noutras áreas de 
intervenção". 

Paulo Ferreira lamenta ainda 
o comportamento dos vereadores 
do PSD que, "mesmo esclarecidos 
em reunião de Câmara sobre este 
assunto, insistem em fabricar co-
municados atrás de comunicados, 
com insinuações torpes, como se 
o Executivo deste Município fosse 
insensível a esta têmática". 

Mónica Ferreira 
monicaferreira@imediato.pr  
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CONFERÊNCIA Violência doméstica

Barcelos quer estrutura
de protecção para idosos

Pedro Granja
Foto: DR

Das conclusões saídas da
Conferência sobre Vio-
lência Doméstica, promo-
vida pela Assembleia
Municipal (AM), na sex-
ta-feira, e que deverão ser
transformadas em forma
de recomendação do ór-
gão a diversas entidades
públicas locais e nacio-
nais, como Câmara, As-
sembleia da República ou
Governo, destaca-se "a
criação de estruturas lo-

cais de protecção de
adultos vulneráveis", de
forma a acompanhar a
"preocupante realidade
de violência sobre os ido-
sos", concluiu o presiden-
te da AM, Fernando Pe-
reira. O tema dos maus-
tratos sobre os mais ve-
lhos foi, aliás, o foco prin-
cipal da intervenção de
Joana Marques Vidal, ex
procuradora-geral da Re-
pública, que defendeu a
consagração na Consti-
tuição do " direito de pro-
tecção dos pais pelos fi-
lhos", a exemplo do que

já sucede em sentido
oposto, bem como a
ponderação de criação
de comissões de protec-
ção, como as existentes
para crianças e jovens.
Antes, as instituições de
maior relevo que traba-
lham com a problemáti-
ca da violência domésti-
ca, como GASC, CPCJ e
APAV fizeram um retrato
do panorama existente
em Barcelos, destacando-
se, como novidade, os
números da delegação
de Braga de Associação
Portuguesa de Apoio à

Vítima, com Marta Men-
des a adiantar que, em
2021, o concelho foi o
quarto, entre 43 de todo
o país, que mais chama-
das de vítimas recebeu,
66, representando 6,4%
do total. "Número que só
não é mais expressivo -
relevou - pelo trabalho
feito no terreno pelas ins-
tituições locais". À frente
apenas Braga, com 399
vítimas atendidas
(38,7%); Guimarães, 132
(12,8%) e Vila Nova de
Famalicão, 81, represen-
tando 7,8.
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Pode a Tecnologia aproximar os mais jovens da realidade?
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À medida que os dispositivos móveis fazem cada vez mais parte, e cada vez mais cedo,
 
da vida das crianças e jovens, às preocupações com o seu impacto negativo soma-se o
 
potencial que as novas tecnologias apresentam, quando aliadas à Cultura, à
 
criatividade e à Arte, de afastá-los dos ecrãs e aproximá-los da realidade, das pessoas
 
e do mundo que os rodeia.
 
A designada "geração mobile" tem, literalmente, a tecnologia na ponta dos dedos. De acordo
 
com um estudo conjunto da Geração Cordão e da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
 
(APAV), 82% dos jovens tem acesso às tecnologias no quarto à noite, com mais de metade a usálas
até adormecer.
 
Situações como o uso excessivo dos dispositivos móveis, aliadas aos múltiplos perigos que se
 
escondem online, têm levantado importantes debates sobre a necessidade de promover a
 
educação digital junto de pais e filhos, de modo a promover o uso mais responsável e positivo
 
das novas tecnologias.
 
Mas e se for a própria tecnologia a conseguir afastar-nos dos ecrãs e a aproximar-nos da
 
realidade? Se conseguirmos usá-la para levar os mais jovens a sair de casa e explorarem o mundo
que os rodeia?
 
A Arte e a Cultura sempre desempenharam um papel fundamental na formação humana. E da mesma
forma que a tecnologia impactou as novas gerações, também permeou e influenciou o universo
cultural, democratizando a Arte e possibilitando que esta chegasse a um público cada vez mais amplo.
Isto significa que, através da introdução da tecnologia na Arte e da crescente introdução da Arte no
universo digital, cada vez mais jovens têm acesso a experiências culturais e ao seu impacto positivo
ao nível do desenvolvimento e do questionamento do mundo que os rodeia.
 
Essa crescente hibridização da Arte também assume efeitos positivos, por exemplo, ao nível do
 
humor, como evidenciado pelo estudo "VisualEars: How an immersive art exhibit impacts mood
 
during the COVID-19 pandemic". Esta investigação expôs os participantes a experiências
 
artísticas virtuais durante a pandemia de COVID-19, observando o seu impacto no aumento dos



indicadores positivos e na diminuição dos indicadores negativos numa audiência generalizada, com
resultados particularmente positivos junto dos jovens. Os autores estimam que os melhores resultados
obtidos junto desta faixa etária se prendam com o aspeto tecnológico da experiência.
 
As iniciativas culturaisimersivas, quando intencionalmente articuladas com o património, e pela sua
ligação à tecnologia, possuem o potencial não só de atrair um público mais jovem para atividades
culturais e expô-lo aos seus benefícios, como de convidar os mais novos e as suas famílias a saírem de
casa, de se relacionarem, de vivenciarem e ocuparem espaços reais, de uma forma totalmente nova e
impactante, promovendo uma relação mais estreita, profunda e marcante com o ambiente em que se
inserem.
 
A intencionalidade na conexão aos espaços históricos, a qualidade dos temas e dos conteúdos
utilizados, assim como a criatividade na forma como as experiências imersivas são construídas, serão
determinantes para o seu impacto positivo, para a sua capacidade de atração de novos públicos e para
a promoção da ligação dos mais novos às suas cidades e monumentos.
 
A aventura imersiva "Alice in Magical Garden", por exemplo, promoveu a aproximação de mais
 
de 70 000 pessoas, na sua maioria jovens e crianças, ao património de biodiversidade e
 
conhecimento do Jardim Botânico do Porto e da Galeria da Biodiversidade da Universidade do
 
Porto. O Reservatório da Mãe D"Água das Amoreiras, palco da Immersivus Gallery Lisboa, que
 
acolhe iniciativas como "Frida Kahlo, a Biografia Imersiva", entre outras, já recebeu mais 150
 
000 pessoas. Na Alfândega do Porto, onde se situa a Immersivus Gallery Porto, dezenas de
 
crianças de escolas do distrito já puderam visitar o mergulho imersivo na história do "Misterioso
Egito", naquele que foi considerado o Melhor Museu de Portugal pelos Remarkable Venue Awards.
 
A mesma tecnologia que nos absorve em frente a um ecrã pode afastar-nos dele, conforme nos
recorda a premissa da emergente sociedade 5.0. A tecnologia pode e deve ser usada ao serviço das
pessoas, proporcionando-lhes uma maior qualidade de vida, uma maior disponibilidade para
contactarem umas com as outras, e a oportunidade de investirem tempo no que realmente importa,
levando-as para fora de casa e para perto umas das outras, num movimento virtuoso, e não virtual,
onde juntos criamos um futuro melhor para todos.
 
Produtor Executivo da OCUBO
PartilharPartilhar no FacebookTwitterEmailWhatsappPartilharComentários
 
Edoardo Canessa



Amadora | Juíza obriga agressor a jantar e a ir ao teatro com vítima de violência
doméstica
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- publicidade -
 
Uma juíza do Tribunal da Amadora solicitou a suspensão provisória de um processo de violência
doméstica e impôs ao alegado agressor um prazo de cinco meses para que leve a vítima a jantar fora
e a um "passeio lúdico", sugerindo idas ao teatro de revista ou a concertos. "Podes ser violento à
vontade, pagas um jantar e umas flores e está resolvido", disse a juíza ao agressor.
 
A notícia foi avançada sexta-feira pelo Correio da Manhã mas ainda faz correr tinta. "Isto é tudo o que
nós não queremos que aconteça quando recorremos a instituições que nos deveriam proteger",
afirmou esta quarta-feira a psicóloga Catarina Lucas à CNN Portugal, sublinhando que esta decisão
"gera o sentimento de impotência de descrença". "A pessoa coloca-se em causa, questiona-se sobre
se está a fazer o que é certo. As vítimas muitas vezes já têm sentimentos de culpa e isto pode
reforçar estas crenças erradas".
 
Daniel Cotrim, psicólogo assessor técnico da direcção da APAV desde 2001, lamenta que este tipo de
situações não seja inédito em Portugal, apesar de reconhecer que "tem havido, nos últimos três,
quatro anos, uma maior atenção naquilo que são as denúncias e os direitos das vítimas e, sobretudo,
o respeito por aquilo que dizem e relatam".
 
Nuno Oliveira



Juíza obriga agressor a jantar com a vítima: "Podes ser violento à vontade, pagas um
jantar e umas flores e está resolvido"
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Psicólogos alertam para mensagem contraditória que a medida faz passar: por um lado traz a
sensação de impunidade aos agressores; por outro, pode fazer vítimas desistirem de apresentar
queixa. Advogados dizem que "não é de todo uma solução normal"
 
Uma juíza do Tribunal da Amadora solicitou a suspensão provisória de um processo de violência
doméstica, tendo imposto ao alegado agressor um prazo de cinco meses para que leve a vítima a
jantar fora e a um "passeio lúdico", sugerindo idas ao teatro de revista ou a concertos.
 
De acordo com a notícia avançada na sexta-feira pelo Correio da Manhã, a juíza concordou com a
posição do Ministério Público, que sugeriu a suspensão, apesar de ter dado como provado o crime de
ofensa à integridade física, classificando-o, no entanto, de "ilicitude mediana".
 
"Isto é tudo o que nós não queremos que aconteça quando recorremos a instituições que nos
deveriam proteger", começa por dizer a psicóloga Catarina Lucas à CNN Portugal, destacando que esta
decisão "gera o sentimento de impotência de descrença". "A pessoa coloca-se em causa, questiona-se
sobre se está a fazer o que é certo. As vítimas muitas vezes já têm sentimentos de culpa e isto pode
reforçar estas crenças erradas".
 
Daniel Cotrim, psicólogo assessor técnico da direção da APAV desde 2001, lamenta que este tipo de
situações não seja inédito em Portugal, apesar de reconhecer que "tem havido, nos últimos três,
quatro anos, uma maior atenção naquilo que são as denúncias e os direitos das vítimas e, sobretudo,
o respeito por aquilo que dizem e relatam".
 
Os especialistas ouvidos pela CNN Portugal alertam para o impacto que decisões destas têm não só
nesta alegada vítima - que terá sido agredida a 26 de fevereiro de 2022 -, mas também em todas as
outras pessoas que passam por situações de violência doméstica.
 
"Infelizmente, acontece mais do que as pessoas pensam. Este tipo de decisões são comuns, mas já
foram mais comuns do que são agora", frisa Daniel Cotrim, reforçando também o impacto que este
tipo de medida tem no sentimento de culpa que a vítima tende a sentir e que, muitas vezes, leva a
que demore mais tempo a apresentar queixa ou nem sequer a apresente.
 
"É como se o sistema que a pessoa procura para a ajudar lhe dissesse: 'és tu quem tem de resolver,
porque és vítima e não é assim tão importante'. Há um sentimento de desvalorização", continua o
especialista, que é também docente no Instituto CRIAP, estabelecimento especializado na área da
Saúde Mental.
 
Mensagem contraditória para as vítimas
 
"É continuar a ideia de que entre marido e mulher não se mete a colher", diz Daniel Cotrim, quando
questionado sobre que mensagem passa uma medida destas.
 



Para Catarina Lucas, a imposição colocada ao agressor para privar com a vítima é "grave" e passa
uma "mensagem contraditória": "reconcilia-te com o teu agressor".
 
"É como se olhássemos para a violência doméstica como uma questão de marido e mulher e que se
resolve com uma conversa", lamenta Daniel Cotrim, que destaca que "outras vítimas vão ter receio de
apresentar queixa, não entendem a mensagem do sistema, o mesmo sistema que diz para sair da
reação violenta é o mesmo que obriga a jantar fora e a passear com a pessoa agressora".
 
"Não, não temos de aceitar a violência, tolerar qualquer tipo de agressão, seja física ou psicológica. E
isto passa uma mensagem contraditória a pessoas vítimas de violência", atira Catarina Lucas. "Isto é,
no fundo, uma mensagem generalizada para as vítimas de que nem vale a pena apresentar queixa."
 
Catarina Lucas e Daniel Cotrim estão de acordo num outro efeito colateral que esta medida pode ter:
se, por um lado, pode desencorajar as vítimas de violência doméstica de apresentarem queixa, por
outro, pode perder o efeito "dissuasor" que as instâncias judiciais deveriam ter.
 
"Pode causar um sentimento de impunidade [nos agressores], de que nada acontece. Estes
comportamentos não são convenientemente punidos, não há um efeito dissuasor", diz Catarina Lucas.
 
Também Daniel Cotrim diz que esta medida "claramente traz a todas as pessoas agressoras um
sentimento de impunidade, reforça o que dizem às suas vítimas, que 'ninguém vai acreditar em ti'".
 
Da mesma opinião é o advogado João Massano, que diz que "mais do que a impunidade, o que
preocupa é a convicção social que se cria de que, por um lado, não vale a pena a vítima ir ao sistema
porque ele não a vai defender e, por outro, a ideia de que podes ser violento à vontade, pagas um
jantar e umas flores e está resolvido".
 
Catarina Lucas diz que, nos casos de violência doméstica, e sobretudo perante notícias destas, temos
sempre de trabalhar de duas formas: "através da sensibilização das vítimas e da proteção e do
empoderamento da vítima para ela se libertar e apresentar queixa", mas "também numa ótica
preventiva com os agressores, com recurso a meios legais que tenham um efeito dissuasor". Quando
há penas deste género, sublinha a especialista, isto não acontece.
 
Decisão "insólita" que coloca pressão na vítima
 
Para João Massano, este caso traz várias questões que são transversais a outros casos de violência
doméstica e que espelham uma fragilidade judicial face ao tema: a vontade de reconciliação de
terceiros (neste caso, do Ministério Público); a desigualdade de acompanhamento jurídico entre
arguido e vítima; a capacidade psicológica (ou falta dela) da vítima em tomar decisões sem pressão do
agressor, uma decisão que coloca mais pressão na vítima.
 
Mas vamos por partes. Neste caso, "estamos quase perante uma mediação familiar". Na prática,
explica, o que esta decisão diz é que "a condenação por violência não faz sentido, faz sentido a
reconciliação".
 
Quando questionado sobre o que está na lei que leve a uma decisão que obriga ao contacto entre
agressor e vítima, o advogado afirma que "juridicamente não há razão" para tal. O que pode estar em
causa, esclarece, é que, depois da avaliação do caso e dos envolvidos, considerou-se que fazer as
pazes é a solução. "Quem patrocina a solução [Ministério Público] fê-lo por pensar que ainda se podia
salvar a relação. Então pensou: 'vamos fazer de cupidos'", ironiza.
 
"Não sei o que a vítima disse, mas de uma forma genérica, o que nos parece é que esta decisão por
parte do Ministério Público está eivada de preconceitos, de crenças, de ideias de que a família se pode
reestruturar, de que aquela relação pode de alguma forma evoluir, mas isto vem com muitas aspas, é
como se fosse uma forma terapêutica de querer remediar a situação. Mas a justiça não serve para ser
terapia", destaca Daniel Cotrim.
 



O psicólogo da APAV diz mesmo que as expressões conciliação e mediação estão proibidas na lei
portuguesa em casos de violência doméstica e que, recentemente, "saiu um despacho que veio proibir
a conciliação em situações de divórcio em que tenha havido violência doméstica".
 
João Massano explica que "quem faz este requerimento faz porque depois de falar com as pessoas
decide que é o melhor para elas", mas deixa a questão: "Será que faz sentido este paternalismo do
Ministério Público? Deve ser o cupido destas relações e salvar o casamento?".
 
O advogado mantém o tom crítico à forma como alguns temas de violência doméstica são tratados
judicialmente. "Houve aceitação de ambos, mas até que ponto a vontade da vítima é esclarecida? Não
tem o Estado o dever de proteger a vítima?"
 
Sobre estas suas próprias questões, João Massano volta a apontar o dedo à forma como a violência
doméstica é tratada na Justiça. "O primeiro grande problema é saber até que ponto o consentimento
da vítima é esclarecido, a vítima não estava sequer acompanhada por advogado, às tantas dizem que
é melhor para todos e as pessoas não têm consciência do que estão a fazer", algo que diz que tende a
ser comum em vários casos de violência doméstica que chegam a tribunal. E aqui o advogado destaca
uma "desigualdade de armas" que considera "inadmissível": "o arguido tem direito a advogado pago
pelo Estado se não tiver condições financeiras, a vítima não tem a atribuição imediata de um
advogado".
 
"Outra questão é saber até que ponto uma vítima de violência doméstica tem liberdade de tomar
decisão sem ser condicionada pelo agressor. Há casos em que a vítima tem pena do agressor", afirma,
reforçando o papel do acompanhamento psicológico e do aconselhamento jurídico nestes casos - o que
nem sempre acontece, lamenta. A própria Ordem dos Advogados emitiu, esta segunda-feira, um
comunicado sobre a obrigatoriedade de aconselhamento jurídico às vítimas de crimes de violência.
 
Um último aspeto que João Massano destaca nesta medida e que, a seu ver, a torna ainda mais
"insólita" é o facto de colocar a responsabilidade na vítima e o agressor à mercê da sua vontade. "Face
ao requerimento, se a pessoa [vítima] não quiser ir jantar com ele [agressor], ele não cumpre a
injunção" e como consequência "pode haver uma pena superior caso a vítima não aceite".
 
"O agressor em si está na dependência da vítima para cumprir algo. Estamos a colocar o bom
comportamento de alguém em algo que não depende apenas dele e isto é absurdo", vinca.
 
Da mesma opinião é o psicólogo Daniel Cotrim, que considera que a medida "coloca ainda mais
responsabilidade na vítima, toda esta medida, todos estes aspetos desta medida, colocam o poder da
culpa sobre a vítima".
 
"A questão é que se olharmos para os antecedentes da queixa, foi maltratada, houve tentativa de
asfixia e havia provas, por isso, coloca sobre ela a responsabilidade de fazer cumprir a medida",
destaca.
 
A advogada Cláudia Amorim classifica como "bizarro" e "muito atípico" o facto de a medida colocar na
vítima a capacidade de cumprimento das obrigações do arguido, no entanto, destaca que, à partida,
bastará ao agressor mostrar os bilhetes comprados para mostrar que tentou. Mas do lado da vítima há
sempre a pressão, diz.
 
Medida "descredibiliza" o sistema judicial?
 
Para a advogada Cláudia Amorim, presidente do Fórum Penal - Associação de Advogados Penalistas,
desde 2022, e membro da Comissão para a Igualdade de Género e Violência Doméstica da Ordem dos
Advogados, este é um "caso único", "até bizarro" e a decisão do Ministério Público, levada avante pela
juíza, "não tem nada de jurídico".
 
A especialista diz que "isto vai completamente em contraciclo com as políticas relacionadas com a
violência doméstica e de género, passa uma mensagem que isto pode ser resolvido desta forma, mas



esta não é a forma de resolução".
 
Para a advogada, o que parece estar em causa é a vontade de "terminar um processo antes de haver
acusação". "Não sei se o Ministério Público poderá ter algum entendimento de que esta é uma forma
de reintegrar o arguido. Os processos têm essa vertente, de os arguidos estarem integrados na
sociedade, mas não me parece de todo adequado que essa integração seja da própria vítima".
 
Cláudia Amorim diz que "a aceitação" da vítima nestes casos "tem pouco significado" pelo risco,
comum, que há de subjugação psicológica por parte do agressor.
 
"Houve uma alteração da qualidade jurídica, o que teoricamente diminui especiais cuidados em relação
à vítima, mas na prática sabemos que não é assim que acontece", lamenta.
 
Também o advogado João Massano, apesar de ter havido um acordo entre a vítima e o agressor,
como é comum nos casos de suspensão provisória de processos, considera que a medida espelha uma
"vontade de reconciliar casal", o que, no seu entender, é "anormal" e "descredibiliza" o sistema
judicial, sobretudo pelo facto "de este tipo de medidas, decisões e requerimentos" ter aparecido "a
seco na opinião pública", não havendo uma explicação, uma interpretação - e há muitos pontos a
analisar na decisão do Ministério Público, diz. "É o descrédito de toda a justiça".
 
"Se acho normal uma pessoa que agrediu outra levá-la jantar? É esquisito, no mínimo", diz,
reforçando que este tipo de medidas traz um sentimento de "impunidade" a agressores.
 
Mais cauteloso na hora de apontar o dedo à credibilidade do sistema judicial é o advogado João Luz
Soares, embora considere que, neste caso concreto, "os requisitos de validade daquilo que é
mecanismo da suspensão provisória do processo não parecem ser felizes, tendo em conta o crime em
questão". O advogado diz que "não é de todo uma solução muito normal", mas defende que é preciso
avaliar um todo e não apenas um caso em concreto na hora de avaliar a credibilidade da justiça.
 
"É o Ministério Público que determina [a suspensão provisória de um processo e os moldes em que
acontece], o juiz dá apenas a sua concordância. Agora, pergunta-me: o juiz tem de aceitar? Não. Aqui
é que está o problema, quando o juiz faz a análise tem de ter em conta o caso concreto, tem de ter
em conta as exigências de prevenção geral e especial e tem, sobretudo, tem de fazer uma análise
qualitativa", explica João Luz Soares, afirmando que "este tipo de notícias causa perplexidade, choca
quem não está dentro do sistema e a nossa sensibilidade jurídica".
 
Para Daniela Cotrim, psicólogo da APAV, "o que esta medida promove, nos moldes em que aparece, é
a ideia de que o tribunal promove a ideia de conciliação através de métodos altamente duvidosos", o
que dificulta a compreensão.
 
Tanto João Massano como João Luz Soares olham para este caso concreto como um alerta para a
importância de uma maior literacia judicial, uma melhor comunicação e um maior esclarecimento, não
apenas para a opinião pública, mas também para as próprias vítimas.
 
"Tem de haver limites e, quanto a mim, o mais importante é comunicar porque é que se faz isto. As
pessoas podem não perceber bem, mas [ao comunicar] há uma interpretação social dada pelo
Ministério Público, pelo juiz, pelo Conselho Superior de Magistratura, há uma fundamentação e depois
podemos ou não concordar", conclui João Massano.
 
https://cnnportugal.iol.pt/violencia-domestica/vitima/juiza-obriga-agressor-a-jantar-com-a-vitima-
p o d e s - s e r - v i o l e n t o - a - v o n t a d e - p a g a s - u m - j a n t a r - e - u m a s - f l o r e s - e - e s t a -
r e s o l v i d o / 2 0 2 3 0 1 2 4 / 6 3 c e a c b 2 0 c f 2 c f 9 2 2 4 f 5 a 6 1 b
 
Daniela Costa Teixeira
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Instituição bancária promove reflexão sobre violência doméstica, alertando que é responsabilidade de
todos. É já amanhã
 
Por Margarida Lopes
 
Em 17:20, 24 Jan, 2023
 
O BNP Paribas vai organizar uma sessão de consciencialização sobre o tema  Porque é que a Violência
Doméstica é da responsabilidade de todos , no dia 25 de Janeiro, quarta-feira, às 12h. Esta sessão vai
contar com a participação especial de duas empresas - Vodafone Portugal e L'Oréal - e da APAV -
Associação de Apoio à Vítima.
 
O painel da discussão será, assim, composto por Ana Mesquita Veríssimo, Corporate Responsibility &
Foundation Manager da Vodafone Portugal; Filipa Rodrigues | HR Business partner and Learning &
Development manager da L'Oréal; e João Lázaro, presidente da APAV.
 
A moderação do painel será feita por Sílvia de Castro, Porto Site lead do BNP Paribas Portugal.
 
A sessão é aberta ao público, mediante inscrição prévia, sendo igualmente acessível por livestream.
Pode fazer o registo aqui.
 
Partilha
 
Margarida Lopes



 
TVI - Jornal da Uma
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Violência contra idosos

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5e8eb212-b423-4ab4-823e-
19ccc04461fd&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
O número de denúncias de violência contra idosos tem vindo a aumentar. Só no ano passado foram
feitas mais de 20 mil queixas. Declarações de Sílvia Sousa, APAV.
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alida 
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DSS 

MAIS VELHOS VULNERÁVEIS 

53 idosos ui im 
de crime por di 

'44 • 

• 

Violência 
sobre os ma~s 

velhos tem 
expressão 
estatística 

preocupante 

VIOLÊNCIA Forças policiais receberam quase 98 mil denúncias relativas a crimes praticados sobre pessoas com mais de 65 anos, 
a maioria violência doméstica ®  LOGRO Aumentam burlas informáticas, esquemas com falsos funcionários e vendas na Internet 

Manuela Guerreiro 

• A cada hora que passa dois 
idosos, em média, são vítimas 
de crime. De todos os tipos 
de crime, o mais grave e 
mais frequente é a violência 
doméstica. Uma triste reali-
dade que tem expressão esta-
tística preocupante. Nos últi-
mos cinco anos, PSP e GNR 
registaram 97 973 crimes 
contra pessoas com mais de 
65 anos, o equivalente a 1632 
por mês, 53 por dia. Já este 
ano, nos primeiros 18 dias, 
a GNR recebeu 66 queixas,  

a maioria em Viseu (10), dis-
trito onde foram detidos as 
únicas duas pessoas este ano 
por crimes contra idosos. 

Segundo a PSP, que nestes 
cinco anos recebeu o maior 
número de denúncias 
(81 032), os mais velhos tor-
nam-se vítimas preferenciais 
em relação a crimes contra 
o património (roubo, burla, 
extorsão), contra a liberdade 
pessoal (ameaça, coação, 
sequestro) e contra a integri-
dade física (ofensa à integri-
dade física, violência domés-
tica, maus-tratos). Há mais 

66 
queixas de crimes 
contra idosos recebeu 
a GNR nos primeiros 
18 dias deste ano 

vítimas do sexo masculino 
e a maioria tem entre os 65 
e os 75 anos. 

Relativamente aos crimes 
contra o património, nota-se 
um aumento considerável ao 
longo dos anos na quantidade 
de burlas visando os mais  

velhos. As mais praticadas 
são as burlas informáticas 
e nas comunicações e as que 
são cometidas através de 
esquemas como falso funcio-
nário ou falsa venda através 
da Internet. 

Por crimes contra idosos, 
a GNR deteve, desde 2019 e 
até dia 18 de janeiro deste 
ano, 1099 pessoas, sobretudo 
nos distritos do Porto (198), 
Braga (134) e Aveiro (114). 

A PSP recorda que a estas 
vulnerabilidades se somam, 
pontualmente, as de cariz 
económico, materializadas  

em frágeis condições de 
habitação, higiene, saúde 
pública, saúde individual 
e/ou alimentação: "Todas 
estas variáveis, sem um cír-
culo familiar ou de vizinhan-
ça ativos e solidários, poten-
ciam as situações de anoni-
mato que inviabilizam even-
tuais intervenções de cariz 
assistencial, podendo 
mesmo, por vezes, culminar 
na morte da pessoa idosa." 

PSP e GNR têm vários pro-
gramas de policiamento de 
proximidade vocacionados 
para a segurança dos idosos. 

E TAMBÉM 

DESAFIOS LEI PENAL PROTEGE? 
"Será que a lei penal protege suficiente-
mente as pessoas idosas vítimas de 
crime? Será o quadro legislativo atual 
suficiente para dar resposta ao envelheci-
mento? São questões levantadas por João 
Lázaro, segundo o qual um dos maiores 

João Lázaro, desafios é "construir uma sociedade onde 
presidente da APAV os direitos não têm idade". 

Linhas de emergência 
Vítimas devem ligar: 
Linha de Emergência 
Social (144); Cidadão 
Idoso (800 20 35 31) ou 
Serviço de Informação 
a Vítimas de Violência 
Doméstica (800 202148) 

 

DISTRITOS PREOCUPANTE NO PORTO 
Segundo os dados da GNR, que recebeu 
17 007 denúncias de crimes contra idosos, 
entre 2019 e os primeiros 18 dias deste ano, 
o distrito onde este tipo de criminalidade é 
mais preocupante é o Porto (2269 queixas 
apresentadas no período em análise). 
Seguem-se Aveiro (1731), Braga (1634), 
Faro (1544) e Setúbal (1458). 

 

 

 



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 32,00 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 103319696 23-01-2023

14€20 

13 868 

17 588' 

2 

GN, GNR 

Crimes contra idosos 
Evolução do número de ocorrências 

PSP E GNR 

2018 
18_826 

Crimes contra as pessoas 
Ofensas à integridade física simples 
2018 1676 
2019 1250 
2020 925 
2021 958 

*2022 1529 

18 826 

  

Violência doméstica 
2018 1376 

  

2019 1557 
2019 

21 418 4688 2020 
2021 

1575 
1364 

  

*2022 1963 

2020 
18 249 4225 

2018 
2019 
2020 
2021 

*2022 

Ameaça e coação 
824 
820 

780 
804 
865 

Idosos são alvos fáceis e vulneráveis ao crime 

Triplica o número de 
casos em investigação 

A ,É) 

Crimes contra a propriedade 
Furto por carteirista 
2018 

3)zr:17 2019 
2238 

1623 
2020 616 
2021 539 

*2022 780 

401 

Furto em residência 
com arrombamento, escalamento 
ou chaves falsas 
2018 1344 
2019 1219 
2020 969 
2021 

*2022 1219 

Furto em residência 
sem arrombamento, escalamento 
ou chaves falsas 
2018 925 
2019 685 
2020 582 
2021 652 

*2022 640 

1075 

2022* Furto no interior de viatura 

Mulheres 
Burla informática e nas comunicações 
2018 338 

8 719 2019 564 

  

2020 751 

  

2021 837 

 

76 *2022 

 

1227 

Crimes contra 
o património e burla 

6810 

8247 

Outras burlas 
2018 
2019 
2020 
2021 

*2022 

1132 
1041 

786 
864 

1352 

TOTAL 

97 973 

E 65 aos 75 anos 76 aos 85 anos Mais de 85 anos 

2021. 

9217 - - 

 

11 966 2018 
2019 

1145 
1029 

     

2020 

 

1053 

    

2021 1315 

     

*2022 1255 

  

2021 

90.4 
- - — 

Género das vitimas 
Homens 2018 

2019 
:3661 

2020 
1443 

2021 
1360 

*2022 

Fonte PSP e GNR `dados em consolidação 

• O número de inquéritos em 
investigação por crimes con-
tra idosos triplicou entre 2017 
e 2021. Segundo dados da 
Procuradoria-Geral da 
República (PGR), em 2021, 
os últimos dados disponíveis, 
foram instaurados 1862 
inquéritos relativos não só a 
situações de violência, mas 
também crimes como burlas 
ou abuso de confiança. São 
155 por mês, 35 por semana. 
Foi proferido despacho de 
acusação em 86 inquéritos, 
suspensos provisoriamente 
37 casos e arquivadas 676 
denúncias. 

"Os crimes contra idosos 
(pessoas com mais de 65 

Agente da PSP ajuda 

Pulseiras da PSP 
localizaram 20 
desaparecidos 
4) A PSP distribuiu 7873 pul-
seiras no âmbito do programa 
`Estou Aqui Adultos', entre o 
dial de janeiro de 2018 e 31 
de dezembro de 2022. No ano 
passado, essas pulseiras aju-
daram a localizar 20 idosos 
que desapareceram do radar 
das famílias ou que, simples-
mente, se desorientaram. 

PGR PREOCUPADA 
COM AUMENTO DE CASOS 
DE VIOLÊNCIA, BURLAS 
E ABUSO DE CONFIANÇA 

anos) são uma realidade que 
merecem particular atenção 
do Ministério Público, que 
tem vindo a recolher informa-
ção sobre este fenómeno cri-
minal e respetiva evolução", 
refere a PGR ao CM. 

Comparativamente aos 
anos anteriores, há uma ten-
dência de crescimento do 
número de inquéritos por 
crimes contra idosos: 1851 
em 2020; 1597 em 2019; 736 
em 2018 e 619 em 2017. 

Militares da GNR presentes 

GNR sinaliza mais 
de 44 000 que 
vivem sozinhos 
• Um dos programas de gran-
de impacto na vida dos idosos 
é o levantamento que a GNR 
faz todos os anos desde 2011, 
no âmbito da operação 
`Censos Sénior'. No ano passa-
do, foram sinalizados 44 511 
idosos que vivem sozinhos 
e/ou isolados, ou em situação 
de vulnerabilidade. 

1 

2022 
21 675 

Idades das vítimas 
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FREGUESIAS  
| José Paulo Silva |  

 
O executivo da Junta de Fregue-
sia de S. Victor defende que a 
Câmara Municipal de Braga 
“deverá encetar diálogos mais 
abertos e imprimindo uma forma 
diferenciadora de se apresentar 
no território, descentralizando 
competências e promovendo a 
execução de protocolos de coo-
peração” com esta autarquia.  

No plano de actividades e orça-
mento para o corrente ano, a 
Junta de Freguesia presidida pe-
lo independente Ricardo Silva 
constata que “as juntas de fre-
guesia do centro da cidade estão 
remetidas a uma visão de emis-
sores de atestados ou de promo-
ção de pequenos eventos”, ao 
contrário de outras, “de menor 
densidade populacional”, que 
têm “mais competências, através 
de protocolos de execução” ce-
lebrados com o Município. 

“A nossa proposta é, ao longo 
de 2023, encetar novos diálogos 
com o Município e de forma re-

forçada, para que os actores mu-
nicipais percebam o benefício da 
delegação de competências nas 
freguesias urbana”, aponta o 
plano de actividades da Junta de 
Freguesia de S. Victor, docu-
mento aprovado, na Assembleia 
de Freguesia.Com um orçamen-
to de pouco mais de 600 mil eu-

ros, os autarcas de S. Victor vão 
tentar este ano desenvolver o 
projecto do Banco Único Social, 
estrutura que reunirá um conjun-
to de serviços prestados pela au-
tarquia e por outras entidades. 

Ricardo Silva adiantou ao Cor-
reio do Minho que a intenção é 
juntar num mesmo espaço o ga-
nete da Associação Portuguesa 
de Apoio à Vítima, Liga Portu-
guesa Contra o Cancro, Confe-
rências Vicentinas, gabinetes de 
RSI e GIP e a Loja Social. 

O executivo autárquico de S. 
Victor antevê que “o ano de 
2023 será mais exigente” em ter-
mos de acompanhamento social 
de uma freguesia com mais de 
32 mil habitantes e que terá uma 
“vivência agravada pela especu-
lação imobiliária e pelos valores 
da inflação”. 

Noutro âmbito, a Junta de Fre-
guesia de S. Victor propõe-se ser 
“parceira da Agere e da Câmara 
Municipal de Braga num progra-
ma de partilha de formação de 
guias turísticos e de visitas guia-
das e explicadas” ao complexo 
monumental das Sete Fontes. 

A autarquia pretente também 
“ser parceira na finalização do 
projecto de transformação do es-
paço em parque verde”, mani-
festando preocupação que “o 
Município não tenha por hábito 
chamar a Junta para discutir as 
unidades operativas, porque é 
preciso ter cuidado com as zonas 
verdes onde se permitirá cons-
trução” e com os lençóis de água 
“que estão em risco de secar”.

Junta de S. Victor reclama mais 
competências à Câmara Municipal 

AUTARQUIA volta a insistir no pedido de transferência de competências efectivas.  
Plano de actividades e orçamento de 2023 traça um ano de maior atenção às questões sociais.

DR 

Junta de Freguesia de S. Victor gere este ano orçamento de 600 mil euros

lll 
No plano de actividades para o corrente ano alerta-se  
para “uma realidade habitacional” com a coabitação  
de mais de uma dezena de pessoas na mesma casa  
e uma “elevada taxa de imigrantes que necessitam  
de maior acompanhamento social.” 



Violência doméstica afecta cada vez mais crianças e idosos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/01/2023

Meio: Antena Minho Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9c18f157

 
Assembleia Municipal de Barcelos promoveu ontem discussão sobre a violência doméstica.Políticos e
técnicos defenderam atenção especial a vítimas menores e idosas.
 
O Espaço de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica (EAVVD) do Grupo de Acção Social Cristã
(GASC) acompanhou, em 2022, 190 pessoas, contabilizando esta instituição barcelense mais de 700
vítimas desde 2005. Os dados foram apresentados ontem, na conferência sobre Violência Doméstica,
iniciativa da Assembleia Municipal de Barcelos, por Sílvia Santos, coordenadora do 'Projecto Ser',
desenvolvido pelo GASC.
 
Até ao mês de Novembro do ano passado, a equipa do GASC que está direccionada para o fenómeno
da violência doméstica realizou 1 342 atendimentos, sendo que 71% resultaram em respostas ao nível
da promoção da segurança, capacitação e autonomia das vítimas.
 
O trabalho desenvolvido pelo GASC foi relevado, na abertura da conferência, pelo presidente da
Câmara Municipal de Barcelos, Mário Constantino, que destacou o apoio psicológico a crianças e
jovens vítimas de violência doméstica que passou a ser disponibilizado recentemente com o projecto
'Coração com Voz'.
 
O peso crescente das situações de violência doméstica en volvendo crianças e idosos foi apontado pelo
presidente da Câmara Municipal e outros intervenientes na conferência, referindo o autarca a
necessidade de "sensibilizar e consciencializar a sociedade" para o facto de a violência doméstica não
se restringir aos abusos sobre as mulheres, defendendo a capacitação de através de acções
acreditadas em igualdade de género e campanhas de sensibilização nas escolas, porque "é com os
jovens que deve haver uma mudança radical"?para "acabar com este mal que envergonha a
sociedade".
 
Na primeira parte da conferência, moderada pelo presidente da Assembleia Municipal de Barcelos,
Fernando Pereira, a presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, Ana Maria Sobreiro,
informou que, em 2022, este organismo geriu 180 processos de violência doméstica envolvendo
menores, contra 163 registados em 2021.
 
Esta responsável identificou a necessidade de "entidades especializadas para trabalhar com os
agressores", de forma que estes possam "ser reabilitados perante os filhos para estes não virem a
replicar os seus comportamentos". A presidente da CPCJ de Barcelos apontou que as sinalizações nas
escolas de casos de violência doméstica envolvendo menores "chegam tarde", havendo também
relutância das juntas de freguesia em fazer o mesmo tipo de reporte.
 
Aposta na Saúde Mental e canais de denúncia directos
 
O vereador da Acção Social da Câmara Municipal de Barcelos, António Ribeiro, defendeu ontem que o
combate à violência doméstica passa também pela aposta na saúde mental, estando a autarquia
apostada num plano de acção envolvendo todas as instituições do concelho que trabalham nesta área.
 
O vereador, que participou no primeiro painel da conferência da Assembleia Municipal sobre Violência



Doméstica, destacou que a intervenção do Município no combate a este fenómeno está enquadrado no
Plano Municipal para a Igualdade e Não Discrimimação, aprovado recentemente, e concretiza-se no
apoio a organizações "com saber e experiência' como o GASC, considerando que o concelho tem "das
melhores respostas do país", nomeadamente ao nível do apoio a crianças vítimas de violência
doméstica.
 
António Ribeiro entende, no entanto, que "é necessário investir na sensibilização nas escolas e
integrar nas planos curriculares questões como a igualdade e a não violência".
 
Marta Mendes, gestora do gabinete de apoio à vítima da APAV?em Braga, alertou que o actual
conceito legal de coabitação coloca constrangimentos à tipificação como crimes públicos das agressões
praticadas sobre idosos por familiares que com eles não residem.
 
Para esta técnica da APAV, há também necessidade de "canais mais claros e directos" para a denúncia
de casos de violência doméstica.
 
Sílvia Santos, coordenadora do Projecto Ser do GASC, acrescentou que é preciso manter e reforçar as
respostas de apoio às vítimas de violência doméstica com base em quadros de financiamento estáveis.
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BARCELOS 
| José Paulo Silva |  

 
O vereador da Acção Social da 
Câmara Municipal de Barcelos, 
António Ribeiro, defendeu on-
tem que o combate à violência 
doméstica passa também pela 
aposta na saúde mental, estando 
a autarquia apostada num plano 
de acção envolvendo todas as 
instituições do concelho que tra-
balham nesta área. 

O vereador, que participou no 
primeiro painel da conferência 
da Assembleia Municipal sobre 
Violência Doméstica, destacou 
que a intervenção do Município 
no combate a este fenómeno está 

enquadrado no Plano Municipal 
para a Igualdade e Não Discri-
mimação, aprovado recentemen-
te, e concretiza-se no apoio a or-
ganizações “com saber e expe- 
riência’ como o GASC, conside-
rando que o concelho tem “das 
melhores respostas do país”, no-
meadamente ao nível do apoio a 
crianças vítimas de violência do-
méstica. 

António Ribeiro entende, no 
entanto, que “é necessário inves-
tir na sensibilização nas escolas 
e integrar nas planos curricula-
res questões como a igualdade e 
a não violência”. 

Marta Mendes, gestora do ga-
binete de apoio à vítima da 

APAV em Braga, alertou que o 
actual conceito legal de coabita-
ção coloca constrangimentos à 
tipificação como crimes públi-
cos das agressões praticadas so-
bre idosos por familiares que 
com eles não residem. 

Para esta técnica da APAV, há 
também necessidade de “canais 
mais claros e directos” para a 
denúncia de casos de violência 
doméstica. 

Sílvia Santos, coordenadora do 
Projecto Ser do GASC, acres-
centou que é preciso manter e 
reforçar as respostas de apoio às 
vítimas de violência doméstica 
com base em quadros de finan-
ciamento estáveis.

Debate 

Aposta na Saúde Mental e canais de denúncia directos 

DR 

Conferência da Assembleia Municipal decorreu durante todo o dia
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APAV celebra 30 anos em Braga 
com quase oito mil atendimentos em 2021

 Carla Esteves

O
Gabinete de Apoio 
à Vítima (GAV) de 
Braga da Associa-
ção de Apoio à Ví-

tima (APAV) comemora, 
hoje, 30 anos de vida. São 
três décadas a apoiar, de 
forma individualizada, 
qualificada e humaniza-
da, as vítimas de crimes, 
através de serviços gra-
tuitos e confidenciais. O 
objetivo é tão apenas um: 
ajudar quem sofre pela ti-
rania ou injustiça de al-
guém, e contribuir para 
que possa reerguer-se e 
começar uma nova vida.

Em entrevista ao Diá-
rio do Minho, a gestora do 
GAV de Braga, Marta Fer-
nandes, revelou que, só ao 
longo do ano de 2021, o 
GAV de Braga registou um 
total de 7644 atendimen-
tos a 1578 utentes, que po-
derão ser vítimas, fami-
liares ou amigos, tendo 
assinalado 1909 crimes 
e outras situações.

«No seu primeiro ano, 
em 1993, o GAV de Bra-
ga apoiou 55 vítimas. Os 
números têm vindo em 
crescente e em 2020 já 
tínhamos atendido 1489 
utentes», avançou Marta 
Fernandes, esclarendo que 
a categoria criminal em 

Marta Fernandes salientou que o GAV serve também para as pessoas se valorizarem e saírem mais capacitadas

A
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o 

L
im

a

destaque entre os crimes 
assinalados é, sem dúvi-
da, a dos “crimes contra as 
pessoas”, que representou, 
em 2021, 1839 dos casos 
atendidos, corresponden-
do a 96,3% dos mesmos.

Segundo a responsável 
a maioria das vítimas é re-
ferenciada através das for-
ças policiais e dos centros 
de saúde, mas em Braga 
há uma rede articulada, 
que permite várias fontes 
de referenciação, como as 
equipas de prevenção de 
violência de adultos, os 

centros de saúde, os téc-
nicos que estão no terreno 
na área social e a Comis-
são de Proteção de Crian-
ças e Jovens (CPCJ).

«Temos múltiplas por-
tas de entrada, mas tam-
bém situações que che-
gam por iniciativa da 
própria vítima ou de fa-
miliares e de amigos, que 
entram em contacto con-
nosco», contou.

As situações de denún-
cia por iniciativa do pró-
prio utente ocupam já um 
peso importante,  sendo 

Mulheres continuam a representar 
o maior número de vítimas em Braga

A gestora do GAV de Braga revelou que, à semelhan-
ça do que sucede nos restantes gabinetes da APAV a 
nível nacional, a grande maioria de vítimas que acor-
rem ao GAV de Braga são mulheres, vítimas de cri-
me de violência doméstica.

Ao longo de  2021, o GAV de Braga registou um 
total de 1028 vítimas de crime. 79% (812) destas eram 
do sexo feminino e 19,7% (203) do sexo masculino.

As faixas etárias mais representadas situavam-se 
entre os 25 e os 54 anos de idade (437; 42,5%).

Segundo Marta Fernandes, o relatório anual da 

APAV dá conta de uma média nacional de 37 novos 
processos por dia em 2021, sendo que a média nacio-
nal de atendimentos nos gabinetes da APAV demons-
tra que, diariamente, são apoiadas 25 mulheres, cin-
co homens, cinco crianças e quatro pessoas idosas. 

«Esta é, genericamente, a situação de Braga, onde 
atendemos, sem dúvida, mais mulheres, mas tam-
bém recebemos homens, pessoas idosas, crianças e 
jovens», revelou.

Quanto à forma de contacto, em 2021 os contac-
tos efetuados para o GAV de Braga foram superiores 
no que ao atendimento telefónico diz respeito, com 
61,2% (984) dos registos. Também os contactos por 
email (410; 25,5%) tiveram uma grande representação.

Três décadas a apoiar, de forma individualizada, qualificada e humanizada, as vítimas de crimes

que em 2021 no GAV de 
Braga, em cerca de 50% 
(536) das situações, a de-
núncia foi efetuada pelo 
próprio, ocupando tam-
bém um lugar de destaa 
referenciação feita por fa-
miliares (163; 15,1%).

Expressões como: «Não 
sei se estou a ligar para o 
sítio certo...» são , segun-
do a gestora do GAV, algu-
mas das mais frequentes 
quando as vítimas tele-
fonam. Denunciam inse-
gurança, vergonha de se 
exporem, mas também a 

necessidade de um om-
bro amigo, e a esperança 
de uma solução para um 
problema que, às vezes, 
se arrasta há anos.

«Este gabinete serve 
também para isso… pa-
ra as pessoas se valoriza-
rem. Para sentirem que 
têm o seu estatuto, para 
reconhecerem os seu di-
reitos e saírem daqui mais 
informadas, mais capaci-
tadas, e empoderadas pa-
ra lidar com aquele even-
tual processo que possa 
nascer», vincou.

O GAV de Braga 
assinalou,
em 2021,
um total
de 1909 crimes,  
dos quais 1839, 
ou seja, 96,3% 
constituíram 
crimes contra as 
pessoas (ofensas 
à integridade 
física, maus 
tratos, 
homicídio). 
No universo 
de crimes 
registados, 
33 casos, ou 
seja, 1,7% 
representaram 
crimes contra 
o património; 
19 casos, ou 
1% outras 
situações; 13 
casos, ou 0,7%, 
representam 
contra- 
-ordenações; 4 
casos, ou 0,2%. 
encontram-se 
na catogria de 
crimes contra 
a vida em 
sociedade e 1 
caso, ou 0,1% 
foram crimes 
rodoviários.
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Números que marcam
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Urge capacitar, prevenir e acabar com preconceitos 

Legislação é eficaz para proteger as vítimas
mas insuficiente sem apoio da sociedade

 Carla esteves

O
s Gabinetes de Apoio 
à Vítima (GAV) ofe-
recem um apoio 
prático, psicológi-

co, jurídico e social, con-
tando com a legislação 
para justificar procedi-
mentos e, sobretudo, pro-
teger as vítimas. 

Nos sites da Direção-
-Geral da  Política de 
Justiça, no Diário da Re-
pública é possível obter 
informação sobre a legis-
lação relevante nestes ca-

sos, plasmada não apenas 
no Código de Processo 
Penal, mas na Constitui-
ção da República Portu-
guesa, no Estatuto da Ví-
tima – Lei n.º 130/2015, 
de 4 de setembro e na De-
claração Universal dos Di-
reitos Humanos.

A legislação existe, sen-
do questionável, se é ou 
não suficiente, mas para 
a APAV, o grande proble-
ma reside na sua imple-
mentação e na forma co-
mo a sociedade valida e 
utiliza os direitos que são 

conferidos pela lei. 
«Acho que tem sido fei-

to um percurso impor-
tante em termos de or-
denamento jurídico e que 
existe uma lei que pode-
rá eficazmente proteger 
as vítimas de crime e de 
violência doméstica. Mas 
por si só a lei não basta. 
Todos nós temos que ser 
operadores dessa mesma 
lei», afirmou a gestora do 
GAV de Braga argumen-
tando que «por excelên-
cia, a nossa autoridade 
judiciária, os nossos tri-

O GAV de Braga é composto por uma equipa de profissionais e voluntários de várias áreas A confidencialidade e a gratuitidade são caraterísticas dos serviços da APAV
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bunais aplicam esta lei, 
mas todos nós temos o 
dever de fazer valer es-
ses direitos».

Para Marta Fernandes, 
«se tivermos uma vítima 
informada, sensibilizada 
para esses seus direitos 
e se o próprio GAV, en-
quanto serviço de apoio 
a ajudar a exercê-los, é 
meio caminho andado 
para que esta legislação 
efetivamente se conso-
lide e se aplique naquele 
específico caso».

Quanto à abrangên-

cia e efetividade da legis-
lação existente a gestora 
não tem dúvidas de que 
«o percurso tem que se 
ir fazendo, analisado se 
existem ou não os ins-
trumentos mais adequa-
dos», mas na sua opinião 
«Portugal tem uma exce-
lente legislação, e há ca-
da vez mais autoridades 
policiais, magistrados e 
serviços de apoio com-
petentes para lidar com 
o flagelo da violência».

Realça, porém, que é 
importante que a comu-

nidade se consciencialize 
que tem um papel ativo, 
no sentido de informar e 
divulgar.

«É importante que a so-
ciedade saiba dizer à ví-
tima: “eu estou aqui. Eu 
posso te ajudar, eu posso-
-te encaminhar, eu pos-
so-te referenciar”, e even-
tualmente poder dizer “eu 
posso ser testemunha”», 
disse, considerando que  

Perceber que  todos po-
demos e devemos auxi-
liar a vítima a apresentar 
queixa é o primeiro passo.

Vítimas não escolhem idade,
sexo, religião ou estatuto  

O GAV de Braga destaca a importân-
cia de «desmistificar e valorizar o es-
tatuto de vítima», acabar com precon-
ceitos adquiridos.

«Há tantas informações erradas, 
mas que para a vítima são legítimas 
e foram sendo absorvidas e é impor-
tante ir desmontando este puzzle, e 
veicular a verdade, a sensibilização, 
a capacitação e o empoderamento», 

afirmou a gestora do GAV.
Marta Fernandes confirma que 

estatisticamente são muito menos 
os homens que recorrem ao GAV do 
que as mulheres,  desconhecendo-se 
se tal se deve à vergonha, ao medo, à 
autoculpabilização ou apenas à rea-
lidade dos números.

«É importante que todos nós, co-
munidade, façamos essa reflexão para 
percebermos se estamos a falhar, se 
de alguma forma, deixamos que es-
tes estereótipos nos marquem», disse.

Comemorações dos 30 anos 
marcadas pela prevenção

Agradecer aos voluntários das mais 
diversas áreas que vão passando pe-
lo GAV de Braga, em especial na área 
jurídica e da psicologia, mas também 
da medicina, da enfermagem, e até 
do design, constitui um dos grandes 
objetivos da APAV de Braga nas co-
memorações destes 30 anos.

«Queremos também agradecer à 
comunidade bracarense que recebeu 

a instituição há 30 anos atrás, apoian-
do este trabalho que vem sendo rea-
lizado desde 1993», afirmou.

Para assinalar esta data, apostan-
do na prevenção, o Diário do Minho
publicará, com uma periodicidade 
mensal textos sobre esta  temática, 
através dos quais a APAV irá sensi-
bilizar o público.

 No domínio da prevenção e da ca-
pacitação, Marta Fernandes salienta 
ainda a importância da parceria com 
escolas e instituições. 
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Opinião de Ana Regadas - militante da JS Lousada
 
Atualmente com a pandemia são cada vez mais os números de vítimas de Violência doméstica. Como
podemos verificar pelos dados da APAV no período do primeiro confinamento foram reportados cerca
de 700 casos à associação.
 
Torna-se por isso importante, clarificar o conceito de Violência Doméstica. Segundo a APAV: "Pratica o
crime de violência doméstica quem infligir maus tratos físicos ou psíquicos, uma ou várias vezes,
sobre cônjuge ou ex-cônjuge, unido/a de facto ou ex-unido/a de facto, namorado/a ou ex-namorado/a
ou progenitor de descendente comum em 1.º grau, quer haja ou não coabitação. Também pratica o
crime de violência doméstica quem infligir maus tratos físicos ou psíquicos, uma ou várias vezes,
sobre pessoa particularmente indefesa em razão da idade, deficiência, doença, gravidez ou
dependência económica, desde que com ela coabite." Ou seja, "as vítimas podem ser ricas ou pobres,
de qualquer idade, sexo, religião, cultura, grupo étnico, orientação sexual, formação ou estado civil."
 
O que quer dizer que, qualquer um de nós pode ser vítima de violência doméstica. No contexto atual
que vivemos, derivado do isolamento social da COVID a que estamos sujeitos, o mesmo pode ser
gerador de situações de stress e provocar situações de conflito, tensão e agressividade o que torna a
probabilidade de violência maior.
 
São muitas as vítimas que se viram obrigadas a conviver com os/as agressores(as) durante mais
tempo e que ficaram isoladas da sociedade, pelo medo, pela vergonha, pela falta de suporte familiar
ou até pela dependência financeira. O que acaba por tornar a sua própria casa/espaço um local
inseguro.
 
A Violência Doméstica é um CRIME PÚBLICO, apesar de estarmos em isolamento, é da nossa
responsabilidade DENUNCIAR, qualquer um de nós PODE e DEVE fazê-lo.
 
Não podemos continuar com a típica frase "Entre marido e mulher não se mete a colher", é tempo de
mudarmos mentalidades, de apoiarmos estas vítimas, fazê-las saber que não estão sozinhas e que há
sempre uma alternativa e que poderão ter uma vida diferente.
 
É importante, prevenir e sensibilizar desde muito cedo para que num futuro todos estes números
sejam cada vez mais escassos, só assim conseguiremos ajudar.
 
Muito se tem feito neste longo caminho a percorrer, ainda recentemente foi criada equipa RAP -
Respostas de Apoio Psicológico para crianças e jovens vítimas de violência doméstica, no âmbito da
Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD), no sentido de reforçar o apoio
psicológico e psicoterapêutico a crianças e jovens vítimas de violência doméstica, mas ainda há muito
que se terá de fazer.
 
Vamos quebrar o silêncio e denunciar, só assim conseguimos ajudar todos aqueles que vivem estas
situações, sejam crianças, mulheres ou homens. Não deixemos que a pandemia esconda este
fenómeno, e que estes números aumentem!



Violência Doméstica I Mais que uma causa, uma luta!
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/01/2023

Meio: Louzadense Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d40c6aed

 
Opinião de Sofia Nair Barbosa - Militante da JSD Lousada - Economista - PhD Ciências Empresariais
 
Considero importante e oportuno, manifestar a minha visão, através deste artigo de opinião, sobre um
problema de interesse público, que nos deve dizer tanto e parece que fazemos tão pouco.
 
No dia 25 de novembro, assinala-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as
Mulheres, e neste sentido, urge a necessidade de abordarmos este tema mais intensivamente, visto
que os números são preocupantes.
 
As causas mais evidentes de violência doméstica estão relacionadas essencialmente pelo domínio e
controlo que os(as) agressores(as) exercem sobre a vítima, por meio de diversas ações,
nomeadamente, isolamento relacional, o exercício de violência física e psicológica, a intimidação, o
domínio económico e entre outros.
 
Através de dados publicados, e sendo sujeitos a análise, verificou-se que no terceiro trimestre do ano
de 2021, a ocorrência de 19 mortes (de ambos os géneros), por crimes de violência doméstica, que
face ao período homólogo - terceiro trimestre do ano de 2020, a diferença apenas reside em menos
um caso.
 
Os mesmos dados também evidenciam, um aumento da implementação de medidas judiciais face ao
período homólogo, que visam a proteção da vítima e o afastamento do agressor.
 
Em suma, verificou-se (a) um aumento de cerca de 10% de medidas de coação de afastamento; (b)
um aumento de 8,2% de medidas de coação de afastamento com vigilância eletrónica; (c) um
aumento de pessoas integradas em programas para agressores em meio prisional (582%); e (d) um
aumento de pessoas integradas em programas para agressores na comunidade (27%).
 
Apesar dos dados serem otimistas, devemo-nos preocupar com os 19 casos de mortes que ocorreram,
que infelizmente a Força Pública não conseguiu atempadamente corresponder às necessidades das
vítimas.
 
Na nossa região, apurámos através do Plano de Desenvolvimento Social Supraconcelhio do Tâmega e
Sousa, apesar de não existir informação estatística desagregada por NUT III, é possível verificar a
partir de alguns diagnósticos sociais atualizados, que a Violência Doméstica é efetivamente
preocupante, que está muito relacionada com problemas sociais, tais como o desemprego, baixos
rendimentos e a baixa qualificação. Neste sentido, e de acordo com o Relatório de Sustentabilidade
Social do Município de Lousada, acredito que a criação de serviços de apoio e atenção a estas famílias
são emergentes, nomeadamente deve-se ter enfoque: (a) na construção de um Centro de
Acolhimento Social para vítimas de violência doméstica; (b) na criação de um equipamento transitório
para este público-alvo; (c) no atendimento e encaminhamento de situações sinalizadas como vítimas
de violência doméstica; (d) na criação de gabinete de apoio às famílias para potenciar a intervenção
familiar e parental numa perspetiva sistémica; e (e) assegurar a mediação familiar para as questões
da conflitualidade parental.
 



Acredito também, que é lamentável, em pleno século XXI, acontecerem atrocidades desta dimensão.
Colocando em causa todos e quaisquer direitos de liberdade de um determinado Ser Humano, a título
gratuito para própria satisfação, ou por mera frustração.
 
E neste sentido, o aumento de propaganda de ajuda e apoios a estes casos, deve ser ainda mais
expressiva e os mecanismos mais responsivos. Medidas estas, que passam por (a) reforçar o apelo à
denúncia anónima; (b) partilhar através de redes sociais, rádio, jornais, televisão e internet, sobre as
plataformas e associações próprias de ajuda à vítima; (c) sensibilização do tema perante a sociedade;
(d) colaborar com as entidades de apoio e promover a resposta atempada junto dos órgãos judiciais;
e entre outras. Todos os esforços e ideias para o contributo da resolução destes casos é necessária e
bem-vinda.
 
Felizmente, Portugal possui uma vasta rede de apoios, que tem como objetivo pôr fim a casos de
violência doméstica, das quais considero importante partilhar e poderão consultar no link que consta
nas notas de rodapé. Neste link estão consideradas associações como a Linha Nacional de Emergência
Social (LNES); Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica; Comissão para a Cidadania e
Igualdade do Género (CIG); Estrutura de Missão Contra a Violência Doméstica (EMCVD); Amnistia
Internacional Portugal; Associação de Mulheres Contra a Violência (AMCV); Centro Anti Violência;
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV); Rede nacional de Gabinetes de Apoio à Vítima
(GAV); Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (APMJ); Plataforma Portuguesa para os Direitos da
Mulher; União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR); e entre outras.
 
De referir que na região do Tâmega Sousa a rede de apoio é designada por Rede Intermunicipal e
Integrada de Apoio à Vítima - RIIAV do Tâmega e Sousa, cujo gabinete de apoio em Lousada define-se
por Gabinete Flor de Lis, sito na Praça Dr. Francisco Sá Carneiro.
 
Contudo, também acredito que não só as vítimas devem ser apoiadas, mas também o(a) agressor(a),
deve ser orientado(a) numa direção que o permita melhorar da sua condição humana, não caindo no
preconceito de o marginalizar. Deve-se promover junto destas pessoas, o tratamento psicológico e o
apoio necessário para que as mesmas tenham a capacidade de viver com os seus erros, e possam
reconstruir uma vida futura digna e sem preconceitos. Porque a marginalização só trará consequências
negativas, quer para a pessoa, quer para as pessoas que a rodeiam. E todos merecemos a
oportunidade de surpreender e mudar, porque felizmente o Ser Humano tem capacidade de
aprendizagem e superação.
 
Desta forma, deixo aqui o meu contributo, que apesar de breve acredito que seja útil para vivermos
numa sociedade melhor.
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O mote é da nova campanha lançada pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) que alerta
para o aumento do número de criminalidade, particularmente online, como o discurso de ódio e
partilha não consentida de imagens.
 
Segundo a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), este tipo de criminalidade aumentou a
sua expressão em tempos de pandemia, tendo em conta o aumento de tempo que as crianças e
jovens passaram 'online'.
 
Em 2020, a APAV contabilizou 27 denúncias de 'bullying' e 'cyberbullying', no entanto esses números
não correspondem à realidade nacional.
 
Magda Santos, psicóloga Clínica e da Saúde, explica o fenómeno e de que forma a sociedade deve
estar alerta a vítimas e agressores.
 
Magda Santos
 
O que é o bullying?
 
O bullying é "um comportamento intencional, repetitivo, negativo (desagradável ou doloroso) de uma
ou mais pessoas, direcionado contra outra pessoa que tem dificuldade em se defender". É, portanto,
um comportamento agressivo, que envolve uma intenção de magoar, e é levado a cabo repetidamente
e ao longo do tempo, no seio de uma relação interpessoal que é caracterizada por um desequilíbrio
real ou percebido de poder ou de força. Pode, por isso, ser considerado como um tipo de abuso, que
se distingue dos outros pelo contexto em que ocorre e o tipo de relação entre as partes envolvidas.
 
De que forma se pode apresentar?
 
Além do bullying físico (bater, dar pontapés), e do bullying verbal (provocar ou ofender verbalmente),
pode também ocorrer bullying indireto ou relacional, por meio da manipulação dos pares para magoar
o alvo (através de rumores ou da exclusão social), ou ainda, na sua forma mais recente, o
cyberbullying, proporcionado pela evolução das novas tecnologias e novas formas de relação através
de redes sociais na Internet.
 
Os contextos em que o bullying ocorre é mais frequente nas escolas, no entanto, pode ocorrer no
trabalho, família e na interação social em noutros contextos. O bullying é um problema da sociedade.
 
O bullying sempre existiu, mas nunca foi tratado como atualmente?
 
Apesar de apenas recentemente se ter tornado um motivo de preocupação, o bullying entre
estudantes é um fenómeno muito antigo. O termo surgiu na Noruega, na década de 80 e estima-se
que até então não se via essa "prática" como um problema, mas como parte do desenvolvimento
infantil.
 
Aos poucos o combate ao bullying tem ganhado mais importância porque esta prática tem vindo a



aumentar em todo o mundo.
 
Os conflitos entre crianças e adolescentes são comuns pois trata-se de uma fase de autoafirmação e
insegurança, no entanto, quando esses desentendimentos são frequentes e há humilhação, o bullying
aparece. Embora seja difícil erradicar a sua ocorrência é possível diminuir os episódios através da
prevenção e do desenvolvimento socioemocional dos alunos.
 
A que sinais se deve estar atento?
 
As vítimas de bullying frequentemente apresentam elevados níveis de ansiedade, depressão, baixa
auto-estima, isolamento social, diminuição do sucesso académico, problemas psicossomáticos (dores
de cabeça ou de estômago, dificuldades em adormecer), e ideação suicida. Outros sinais a que
devemos estar atentos são, por exemplo, se a criança tem nódoas negras ou feridas sem explicação,
tem pesadelos ou chora, evita determinadas situações, falta de apetite, não quer ir para a escola e,
material escolar estragado.
 
Como pode uma vítima de bullying procurar ajuda?
 
Encorajar a vítima a falar e partilhar o que se passa é o primeiro passo. Será necessário construir um
ambiente onde se sinta segura, sem ser julgada ou criticada. Depois disso, temos o dever de falar com
as pessoas responsáveis, que nas escolas poderá ser o professor/ diretor de turma, psicólogo, e a
partir daí encetar as diligências necessárias para que a situação seja resolvida. O acompanhamento
psicológico a esta criança deverá ser equacionado pelos responsáveis educativos e familiares. A APAV
está também disponível para, de forma gratuita, confidencial, qualificada e humanizada, apoiar as
vítimas de bullying, bem como os/as familiares e amigos/as. A família dos agressores também deve
procurar ajuda, para que o quadro de agressão não se repita.
 
Qual é o modelo do agressor?
 
O agressor é sempre alguém que está em sofrimento psicológico e não consegue lidar com isso,
canalizando a sua raiva para alguém que considera ser fraco. Existe, assim, muitas dificuldades por
parte do agressor em gerir as suas emoções de modo adequado, "descarregando" as suas frustrações
no outro. Comparativamente com os seus pares, são crianças com dificuldades em fazer amigos e não
gostam da escola. O seu ambiente familiar, na maioria das vezes, é caracterizado por uma distância
emocional, disciplina inconsistente ou muito punitiva e ausência de transmissão de valores e normas
sociais.
 
O trabalho de reeducação dos agressores nem sempre é feito, incidindo as medidas interventivas em
medidas sancionatórias. Embora seja importante existir uma repreensão do comportamento
desadequado, também é de extrema importância ajudar psicologicamente estas crianças/jovens.
 
De que forma pode a sociedade diminuir este flagelo?
 
Os melhores meios de combate ao bullying são a conscientização e o diálogo. O ambiente em que os
casos de bullying mais se manifestam é na escola, e há uma razão sociológica para isso: a escola é o
ambiente em que as crianças e os adolescentes passam grande parte do seu dia e convivem
diariamente uns com os outros. Para prevenir e combater o bullying, todos os contextos educacionais
devem implementar uma política de anti-bullying, através do envolvimento de toda a comunidade
educativa. Os programas de prevenção do bullying são especialmente eficazes quando implementados
como parte de um esforço maior em toda a escola para melhorar o clima e o comportamento das
pessoas.
 
Para uma política efetiva de combate a este problema, deve ter-se em conta que cada
estabelecimento de ensino necessita de implementar medidas mais adequadas de acordo com o
contexto, pois uma determinada medida pode resultar num contexto mas não noutro. Toda a
comunidade escolar, pessoal docente e não docente, deve ter consciência do que é o bullying,
aprender a preveni-lo, a identificá-lo, para depois poder combatê-lo.



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 16,49 x 13,14 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 103262657 19-01-2023

Assembleia Municipal
promove conferência
sobre violência doméstica
Pedro Granja
Texto

Em mais uma iniciativa
inovadora por parte da
Presidência da Assem-
bleia Municipal (AM), ar-
ranca, amanhã, sexta-fei-
ra, o "Ciclo de Debates da

Assembleia Municipal" de
Barcelos, no Auditório
dos Paços do Concelho,
e logo com um tema de
peso: a violência domés-
tica. Participarão 13 ora-
dores, durante todo o
dia.
Com início marcado para
as 9h45, com as interven-
ções de Mário Constan-
tino, presidente da Câ-
mara, a gestora do Gabi-

nete de Apoio da APAV,
Marta Mendes; a coorde-
nadora do Projecto Ser,
Sílvia Santos; a psicóloga
da SOPRO, Cláudia Fer-
nandes; a presidente da
CPCJ, Ana Maria Sobrei-
ro; e o vereador da Ac-
ção Social António Ribei-
ro.
De tarde, intervirão Ilídia
Mendes, da Ordem dos
Advogados; um repre-

sentante da PSP; o major
Fernando Martins, da
GNR; Adriana Vale, pro-
curadora da República, e
o juiz de Direito, Rui Silva
Reis.
Joana Marques Vidal,
procuradora-geral adjun-
ta jubilada, falará às 21h,
encerrando os trabalhos
com o presidente da AM,
Fernando Pereira. A en-
trada é livre.

Várias conferências no concelho



Conferência sobre Violência Doméstica  na Assembleia Municipal de Barcelos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/01/2023

Meio: Descla Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ad2802d2

 
Integrada no "Ciclo de Debates da Assembleia Municipal" de Barcelos, vai decorrer, no próximo dia 20
de Janeiro, no Auditório dos Paços do Concelho, uma conferência sobre o fenómeno da "Violência
Doméstica", promovida pela maior assembleia autárquica do país.
 
Com início marcado para as 9h45, a iniciativa vai contar com três momentos distintos (manhã, tarde e
noite), durante os quais diversas entidades e individualidades abordarão as diferentes perspectivas da
forma como lidam com aquela realidade.
 
A realização desta iniciativa dá cumprimento ao anunciado pelo Presidente da Assembleia Municipal de
Barcelos, Fernando Pereira, quando aproveitou parte do seu discurso da sessão solene evocativa da
Revolução dos Cravos para a denúncia pública deste tema que teima em perdurar na sociedade. Na
ocasião, Fernando Pereira assegurou que a Assembleia Municipal de Barcelos não pode ficar
indiferente na "ignorância esperançosa que estes casos se extingam naturalmente" nem ficar
insensível "à cultura de violência e morte que nos rodeia".
 
Decorrido este tempo, a presidência da Assembleia Municipal de Barcelos dá corpo a esta iniciativa,
tendo, para o efeito, um naipe de convidados que contempla agentes/instituições do concelho, bem
como individualidades nacionais com conhecimento da problemática da Violência Doméstica.
 
Conferência conta com treze oradores
 
Assim, no primeiro momento, a decorrer ao longo da manhã, logo após a abertura dos trabalhos pelo
Presidente da Câmara, Mário Constantino Lopes, usarão da palavra a Gestora do Gabinete de Apoio da
APAV, Drª Marta Mendes; a Coordenadora do Projecto Ser, Drª Sílvia Santos; a Psicóloga da SOPRO,
Drª Cláudia Fernandes; a Presidente da CPCJ, Drª Ana Maria Sobreiro; e o Vereador da Acção Social
da CMB, Dr. António Ribeiro. O período da manhã encerra com um debate.
 
No segundo momento, durante a tarde, participarão a Drª Ilídia Mendes, da Ordem dos Advogados;
um representante da PSP (a indicar); o Major Fernando Martins, da GNR; a Drª Adriana Vale,
Procuradora da República, e o Juiz de Direito, Dr. Rui Silva Reis. Após as intervenções, segue-se um
período de debate.
Finalmente, o terceiro momento desta conferência ocorre a partir das 21 horas, com a intervenção da
Drª Joana Marques Vidal, Procuradora-Geral Adjunta Jubilada.
 
O encerramento dos trabalhos será da responsabilidade do Dr. Fernando Santos Pereira, Presidente da
Assembleia Municipal de Barcelos.
 
A entrada é livre.
 
Revista Descla



Governo à espera do Parlamento para alargar subsídio de desemprego às vítimas de
violência doméstica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/01/2023

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Isabel Patrício

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bb81c535

 
O Executivo deveria ter alargado em 2022 o subsídio de desemprego às vítimas de violência
doméstica, conforme ficou previsto no Orçamento do Estado para esse ano, por proposta do Livre. Não
o fez e explica agora que está a aguardar que os deputados fechem as alterações à lei laboral, no
âmbito da Agenda do Trabalho Digno, para avançar nesse sentido. Rui Tavares, de quem partiu a
proposta deste alargamento, avisa que, depois disso, o Governo "não terá desculpa" para não o
implementar. APAV valoriza a medida, alertando que subsídio atual "é claramente curto".
 
Oito meses depois de ter recebido luz verde na Assembleia da República, o alargamento do subsídio
de desemprego às vítimas de violência doméstica ainda não saiu da gaveta.
 
A medida, que ficou prevista no Orçamento do Estado para 2022, devia ter sido implementada pelo
Governo no último ano, mas tal não aconteceu. O Ministério do Trabalho explica agora que está à
espera que as alterações ao Código do Trabalho que os deputados estão a
 
discutir, no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, fiquem fechadas para avançar nesse sentido.
"Depois disso, o Governo não terá nenhuma desculpa para não decretar e implementar, finalmente,
esta medida", sublinha Rui Tavares, deputado único do Livre, de quem partiu a proposta deste
alargamento do subsídio de desemprego. No Parlamento, a expectativa é que a discussão das
referidas alterações
 
à lei laboral fique fechada até ao fim do mês.
 
Foi no final de maio do ano passado que foi aprovada, na especialidade do Orçamento do Estado para
2022, a proposta do Livre com vista ao alargamento do subsídio de desemprego às pessoas vítimas de
violência doméstica que se despeçam para refazerem a sua vida. E, poucos dias depois dessa votação,
a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, assegurou que esse alargamento seria regulamentado
logo após a entrada em vigor do Orçamento do Estado. "Quando entrar em vigor o Orçamento do
Estado, assim o faremos", disse a governante.
 
Publicado no final de junho em Diário da República, o plano orçamental para 2022 entrou, então, em
vigor no dia 28 desse mês, estabelecendo, no seu artigo 112.º, que ao longo desse ano o Governo
faria o alargamento da prestação em causa às vítimas de violência doméstica a quem fosse atribuído o
estatuto de vítima nos termos legais.
 
Leia o artigo na íntegra no caderno NOVO Economia, publicado com a edição impressa do Semanário
NOVO.
 
Isabel Patrício



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 17,86 x 19,49 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 103238544 18-01-2023

Joana Marques Vidal fala sobre 
violência doméstica em Barcelos

conferência nos paços do concelho

A 
Procuradora-Ge-
ral Adjunta Jubila-
da, Joana Marques 
Vidal, é a principal 

convidada para a con-
ferência sobre violên-
cia doméstica integrada 
no Ciclo de Debates da 
Assembleia Municipal 
de Barcelos, que vai de-
correr, no próximo dia 
20 deste mês, no auditó-
rio dos Paços do Conce-
lho.

forma como lidam com 
aquela realidade. 

A realização da inicia-
tiva dá cumprimento ao 
anunciado pelo presiden-
te da Assembleia Munici-
pal de Barcelos, Fernando 
Pereira, quando aprovei-
tou parte do seu discur-
so da sessão solene evo-
cativa da Revolução dos 
Cravos para a denúncia 
pública dotema que tei-
ma em perdurar na socie-

Joana Marques Vidal integra conjunto de treze oradores convidados

 De acordo com infor-
mação municipal, a confe-
rência sobre o fenómeno 
da “Violência Doméstica”, 
promovida pela maior as-
sembleia autárquica do 
país tem início marcado 
para as 09h45 e vai con-
tar com três momentos 
distintos (manhã, tarde 
e noite), durante os quais 
diversas entidades e indi-
vidualidades abordarão as 
diferentes perspetivas da 

dade. Assim, no primei-
ro momento, ao longo da 
manhã, após a abertura 
dos trabalhos pelo presi-
dente da Câmara, Mário 
Constantino Lopes, usa-
rão da palavra a gestora 
do Gabinete de Apoio da 
APAV, Marta Mendes, a 
coordenadora do Proje-
to Ser, a psicóloga da SO-
PRO, Cláudia Fernandes, 
a presidente da CPCJ e o 
vereador da Ação Social.

Durante a tarde, parti-
ciparão Ilídia Mendes, da 
Ordem dos Advogados, 
um representante da PSP, 
o Major Fernando Mar-
tins, da GNR, a Procura-
dora da República Adriana 
Vale, e o Juiz de Direito, 
Rui Silva Reis. Após as in-
tervenções, segue-se um 
período de debate.

Finalmente, o terceiro 
momento ocorre a partir 
das 21h00, com a inter-
venção de Joana Marques 
Vidal, Procuradora-Geral 
Adjunta Jubilada.  O en-
cerramento dos trabalhos 
será da responsabilidade 
do presidente da Assem-
bleia Municipal de Barce-
los. A entrada é livre.                                             

D
R



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 18,84 x 9,56 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 103222014 17-01-2023

BARCELOS 
| Redacção |  

 
Integrada no ‘Ciclo de Debates 
da Assembleia Municipal’ de 
Barcelos, realiza-se a 20 de Ja-
neiro, no auditório dos Paços do 
Concelho, uma conferência so-
bre violência doméstica, na qual 
diversas entidades e individuali-
dades abordarão as diferentes 
perspectivas como lidam com 
aquela realidade. 

Após a abertura dos trabalhos 
pelo presidente da Câmara Mu-

nicipal de Barcelos, Mário 
Constantino, intervêm na confe-
rência a gestora do Gabinete da 
Associação Portuguesa de Apoio 
à Vítima (APAV), Marta Men-
des; a coordenadora do Projecto 
Ser, Sílvia Santos; a psicóloga 
da SOPRO,  Cláudia Fernandes; 
a presidente da Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens 
em Risco (CPCJ),  Ana Maria 
Sobreiro; e o vereador da Acção 
Social da Câmara Municipal,  
António Ribeiro. 

No segundo momento, partici-

parão Ilídia Mendes, da Ordem 
dos Advogados; um representan-
te da PSP, o major Fernando 
Martins, da GNR; Adriana Vale, 
Procuradora da República, e o 
Juiz de Direito, Rui Silva Reis.   

Finalmente, o terceiro momen-
to desta conferência ocorre, a 
partir das 21 horas, com a inter-
venção de Joana Marques Vidal, 
ex-Procuradora Geral da Repú-
blica.  

A realização da conferência so-
bre violência doméstica dá cum-
primento ao anunciado pelo pre-

sidente da Assembleia Munici-
pal de Barcelos, Fernando Perei-
ra,  na sessão da Revolução do 
25 de Abril, onde defendeu a de-
núncia pública deste fenómeno 
que teima em perdurar na socie-
dade.  

Na ocasião, Fernando Pereira 
assegurou que a Assembleia 
Municipal de Barcelos não pode 
ficar indiferente na “ignorância 
esperançosa que estes casos se 
extingam naturalmente”, nem fi-
car insensível “à cultura de vio-
lência e morte que nos rodeia”.

Assembleia Municipal promove debate 
sobre fenómeno da violência doméstica
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Alteração tem em vista a proteção da vítima DREAMSTIME 

JOANA MOURAO CARVALHO 
Joana. carvalho@ionline.pt 

Foi publicada esta segunda-feira em Diá-
rio da República uma lei que estabelece 
que, em caso de divórcio em que exista 
condenação por crime de violência domés-
tica, se dispensa a tentativa de concilia-
ção prevista no Código Civil e no Códi-
go de Processo Civil. 

A lei, que entra hoje em vigor, deter-
mina que "nos casos em que um dos côn-
juges seja arguido ou tenha sido conde-
nado pela prática de crime de violência 
doméstica contra o cônjuge requerente 
do divórcio, este tem a faculdade de pres-
cindir da tentativa de conciliação". 

Na origem desta alteração à legislação 
esteve um projeto de lei da Iniciativa 
Liberal (IL) para dispensar da tentativa 
de conciliação nos processos de divór-
cio em casos de violência doméstica e 
que foi aprovado pelo Parlamento no 
passado dia 16 de dezembro. 

O texto final do projeto de lei foi apro-
vado em plenário da Assembleia da Repú-
blica com os votos favoráveis de todos 
os grupos parlamentares, à exceção do 
PSD e do Livre, que se abstiveram. 

De acordo com o relatório da discus-
são na especialidade, o PSD, que se abs-
teve na votação final global, deixou algu-
mas preocupações relativamente à alte-
ração proposta, tendo a deputada Mónica 
Quintela alertado que esta "promoveria 
um escalar da violência, que era preci-
samente o que se pretendia evitar". 

A deputada social-democrata chamou 
ainda a atenção para o conjunto de dili-
gências contido na tentativa de concilia-
ção, nomeadamente as relativas aos direi-
tos dos filhos, argumentando que a eli-
minação desta tentativa de conciliação 
"implicaria a proliferação de diferentes 
incidentes e ações judiciais para resol-

  

ver cada uma das questões, impedindo-
se assim uma decisão célere, situação 
que a proposta em discussão não acau-
telava nem resolvia". 

A parlamentar do PSD apontou tam-
bém que a tentativa de conciliação não 
obriga à presença na mesma sala dos 
cônjuges desavindos, podendo fazer-se 
representar por advogados ou serem 
colocados em salas diferentes. 

Antes de ser aprovado em votação final 
global, a Assembleia da República, atra-
vés da Comissão de Assuntos Constitu-
cionais, Direitos, Liberdades e Garantias 
solicitou à Ordem dos Advogados (OA) 
um parecer sobre o projeto de lei. Em 
setembro, a Ordem dos Advogados con-
cordou com a alteração ao Código Civil 
e ao Código do Processo Civil proposta 
pela IL, tendo considerado que não se 
justificava manter a exigência de o côn-
juge, vítima de violência doméstica e 
requerente de ação de divórcio sem con-
sentimento do outro cônjuge, participar 
numa tentativa de conciliação. 

"O cônjuge que é vítima deve poder evi-
tar o confronto com o cônjuge agressor 
quando claramente não pretende a con-
ciliação, pelo que emite parecer favorá-
vel ao presente projeto lei", indicou na 
altura a vogal do conselho geral da OA, 
Sandra Martins Leitão, relatora do pare-
cer requerido pela Comissão de Assun-
tos Constitucionais, Direitos, Liberdades 
e Garantias. 

Foi também solicitado um parecer à 
APAV - Associação Portuguesa de Apoio 
à Vítima, que entendeu que "o perigo de 
a vítima voltar a ser alvo de maus tra-
tos, designadamente psíquicos" era um 
fator a ser ponderado em processos de 
divórcio, considerando "adequado con-
ferir à vítima de violência doméstica a 
faculdade de prescindir da tentativa de 
conciliacão". 

Violência doméstica. 
Publicada lei que dispensa 
conciliação no divórcio 

Proposta da Iniciativa Liberal, que visa proteger vítimas, 
teve o beneplácito da APAV e da Ordem dos Advogados. 
Entra hoje em vigor. 
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Unijovem dinamizou 
campanha solidária 

OGrupo UniJovem da La-
garteira promoveu de 13 

de novembro a i1 de dezembro 
o "Natal Solidário. Tratou-se, 
segundo um comunicado, "de 
uma campanha de recolha de 
bens alimentares e brinquedos 
para crianças e jovens que mais 
necessitam". 

Face às inúmeras doações da 
comunidade da Lagarteira, o 
Grupo decidiu distribuir as dá-
divas por uma instituição e duas 
associações: a Casa do Canto,  

sedeada na freguesia de Chão de 
Couce, a Associação Portugue-
sa de Apoio à Vítima (APAV) e 
a Associação Liga dos Pequeni-
nos, que tem sede no Hospital 
Pediátrico de Coimbra. 

Agradecendo a generosidade 
de todos, o UniJovem informa 
que a entrega das dádivas se 
realizou poucos dias antes do 
Natal com o intuito de "tornar 
esta época natalícia um boca-
dinho mais alegre e especial a 
outras crianças e jovens". • 
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Governo à espera 
do Parlamento para 
alargar subsídio 
de desemprego 
às vítimas de 
violência doméstica 

O Executivo deveria ter alargado em 2022 o subsídio de 
desemprego às vítimas de violência doméstica, conforme 
ficou previsto no Orçamento do Estado para esse ano, por 
proposta do Livre. Não o fez e explica agora que está a 
aguardar que os deputados fechem as alterações à lei laborai, 
no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, para avançar nesse 
sentido. Rui Tavares, de quem partiu a proposta deste 
alargamento, avisa que, depois disso, o Governo "não terá 
desculpa" para não o implementar. APAV valoriza a medida, 
alertando que subsídio actual "é claramente curto" 

SW 
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Ano de 2022 
terminou 
sem que 
oGoverno 
pusesse 
no terreno 
alargamento 
do subsídio de 
desemprego 
que estava 
previsto 

Isabel Patrício 
ipatricio@medianove.com 

Oito meses depois 
de ter recebido luz 
verde na Assem-
bleia da Repúbli-
ca, o alargamento 

do subsídio de desemprego às 
vítimas de violência domésti-
ca ainda não saiu da gaveta. 

A medida. que ficou prevista 
no Orçamento do Estado para 
2022. devia ter sido implemen-
tada pelo Governo no último 
ano. mas tal não aconteceu. O 
Ministério do Trabalho explica 
agora que está à espera que as 
alterações ao Código do Traba-
lho que os deputados estão a 
discutir. no âmbito da Agenda 
do Trabalho Digno. fiquem fecha-
das para avançar nesse sen-
tido. "Depois disso, o Governo 
não terá nenhuma desculpa para 
não decretar e implementar, final-
mente, esta medida", sublinha 
Rui Tavares, deputado único 
do Livre. de quem partiu a pro-
posta deste alargamento do sub-
sídio de desemprego. No Parla-
mento. a expectativa é que a dis-
cussão das referidas alterações  

à lei laborai fique fechada até ao 
fim do mês. 

Foi no final de Maio do ano 
passado que foi aprovada. na 
especialidade do Orçamento do 
Estado para 2022. a proposta do 
Livre com vista ao alargamen-
to do subsídio de desemprego 
às pessoas vítimas de violência 
doméstica que se despeçam 
para refazerem a sua vida. E, 
poucos dias depois dessa vota-
ção, a ministra do Trabalho, Ana 
Mendes Godinho. assegurou que 
esse alargamento seria regula-
mentado logo após a entrada 
em vigor do Orçamento do Esta-
do. "Quando entrar em vigor o 
Orçamento do Estado, assim o 
faremos". disse a governante. 

Publicado no final de Junho 
em Diário da República. o plano 
orçamental para 2022 entrou. 
então, em vigor no dia 28 desse 
mês, estabelecendo, no seu arti-
go 112.Q. que ao longo desse ano 
o Governo faria o alargamen-
to da prestação em causa às víti-
mas de violência doméstica a 
quem fosse atribuído o esta-
tuto de vítima nos termos legais. 

O trabalho de definição das 
regras dessa medida parecia  

estar em curso - tanto que. já 
no final de Junho. fonte do Minis-
tério do Trabalho adiantou ao 
Jornal Económico que estava a 
ser ponderada uma redução do 
período mínimo de descontos 
para a Segurança Social exigi-
do para aceder ao subsídio, 'aten-
dendo à gravidade das situa-
ções". Aliás, até Novembro, Rui 
Tavares foi recebendo sinais de 
que os trabalhos estavam a avan-
çar. conta o deputado. 

O ano de 2022 terminou, 
porém, sem que a regulamen-
tação do alargamento do sub-
sídio de desemprego visse a luz 
do dia. Questionado. o Minis-
tério do Trabalho garante que 
a medida não foi descartada. 
Antes. o Governo entendeu que, 
primeiro. o Parlamento teria de 
terminar o processo em torno 
das alterações ao Código do  

Trabalho previstas na Agenda 
do Trabalho Digno. "A medida 
será legislada em conjunto com 
as medidas da Agencia do Tra-
balho Digno, aguardando-se a 
aprovação das alterações ao 
Código do Trabalho pela Assem-
bleia da República", realça fonte 
oficial. O deputado Rui Tava-
res detalha: o Governo terá iden-
tificado que era necessário fazer, 
primeiro, alterações à lei labo-
rai para habilitar o tal alarga-
mento. 

Ora, na proposta de lei que o 
Executivo entregou no Parlamen-
to, no âmbito da Agenda do Tra-
balho Digno, não há qualquer 
referência às vítimas de violên-
cia doméstica mas. das pro-
postas de alteração a esse diplo-
ma apresentadas pelo grupo par-
lamentar do PS. tal já consta: os 
socialistas querem que. caso se 



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 24,50 x 29,70 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 103182044 14-01-2023 | Economia

‹., 

De acordo com 
a estimativa inicial 
do Governo, 
oalargamento 
custará 12 milhões 
de euros por ano 

Atraso no alargamento 
do subsídio "é frustrante" 

despeça. quem tenha o estatu-
to de vitima de violência domés-
tica não tenha de avisar o empre-
gador com a antecedência míni-
ma de 30 dias que é aplicada aos 
demais trabalhadores. 

Segundo o deputado Fernan-
do José. que coordena o grupo 
de trabalho que está a tratar 
da Agenda do Trabalho Digno, a 
expectativa é que. nos próximos 
15 dias, a fase de especialidade 
dessas alterações à lei labora] 
esteja finalizada. subindo depois 
a plenário. "A intenção é que as 
medidas entrem em vigor em 
Março, mas vai depender da dinâ-
mica parlamentar". salienta o 
socialista. 

Está. portanto. para breve o 
prometido alargamento do sub-
sídio de desemprego. medida 
que a Associação de Apoio à 
Vítima (APAV) vê com bons  

olhos. Daniel Cotrim. psicólo-
go e responsável pela área de 
violência doméstica dessa asso-
ciação, diz que já a tinham pedi-
do. uma vez que o subsídio que 
existe para as pessoas nesta 
situação "é claramente curto": 
apoia as vítimas apenas duran-
te 15 dias e com um valor "rela-
tivamente baixo", esclarece. "É 
importante que seja aplicada o 
mais depressa possível, mas a 
punição das pessoas agressoras 
continua a ser mais importan-
te". ressalva. 

De notar que. de acordo com 
a legislação. o estatuto de víti-
ma, que dará acesso facilitado 
ao subsídio de desemprego, é 
concedido a quem apresenta 
uma denúncia da prática  do crime 
de violência doméstica. "não 
existindo fortes indícios de que 
a mesma seja infundada". 

Propôs, e o PS viabilizou, 
o alargamento do subsídio 
de desemprego às vítimas 
de violência doméstica. Qual 
o objectivo desta medida? 
É flexibilizar os instrumentos da 
Segurança Social clássica. nas 
situações imprevistas e involun-
tárias. como é o caso. por 
exemplo, das vítimas de 
violência doméstica. Parecia-nos 
urna grande injustiça que estas 
pessoas. que já estão. muitas 
vezes, numa situação de vulnera-
bilidacle e de dependência 
financeira, não pudessem 
reorganizara sua vida e ter acesso 
ao subsídio de desemprego 
quando se despedem - isto por 
considerarmos que é uma 
situação que não é diferente ela 
tipificação clássica das coisas 
para que serve a Segurança 
Social. que é para estar ao nosso 
lado quando acontece um 
imprevisto. 
A medida ficou prevista 
no Orçamento do Estado 
para 2022, mas não chegou ao 
terreno. Como vê esse atraso? 
É frustrante que haja esse atraso. 
Acompanhamos [a situação] com 
muita atenção. embora" 
compreendamos. da parte do 
Governo, a vontade de ter certeza 
jurídica sobre uma mudança que. 
do ponto de vista do paradigma. é 
bastante grande. Por outro lado. 
aquilo que nos parece'que será 
positivo é que uma medida que 
foi aprovada para um Orçamento 
e que teria, por isso, uma vigência 
mais limitada - embora o nosso 
objectivo tenha sido sempre que 
ela fosse duradoura -, passa a não 
ter limitação no tempo. O atraso é 
lamentável, mas partilhamos da 
vontade de que não haja 
problemas na implementação. 
Para o Livre, deveria haver 
um período mínimo de contri-
buições para se ter acesso 
ao subsidio, nestes casos? 
O ideal seria, tratando-se ele uma 
situação imprevista e que não é 
da vontade da pessoa. não ser 
necessário [uni período mínimo]. 
Achamos que. neste caso, a 
prestação não deveria ser contri-
butiva. Na prática. isto tem 

RUI TAVARES 
Deputado único do Livre e autor 

da proposta de alteração ao 
Orçamento do Estado para 2022 

que alarga a abrangência 
do subsídio de desemprego 

certamente um impacto na 
Segurança Social que tem de ser 
avaliado. Defenderemos sempre. 
no diálogo com o Governo. que 
haja apenas um mínimo de 
descontos para se poder ter 
acesso ao subsídio de 
desemprego quando se é vítima 
de violência doméstica. 
E que duração deveria ter? 
A duração tem ele ser sempre a 
suficiente para que uma pessoa 
possa refazer a sua vida. No caso 
das pessoas já terem feito os 
descontos [exigidos 
normalmente]. consideramos 
que a duração deve ser a mesma 
que seria numa situação de 
despedimento. Pode ter de 
haver urna adaptação quando as 
pessoas não têm os pontos 
suficientes. Parece-nos que uni 
período mínimo para as pessoas 
refazerem a sua vida seria ode 
um semestre. 
O alargamento será para 
quem tem o estatuto de 
vítima. E no caso de a pessoa 
prescindir desse estatuto? 
A medida tem de ser implemen-
tada de urna forma que permita 
que todos os passos possam 
sejam rastreados e documen-
tados, para que a justiça da 
medida não possa ser posta em 
causa e as pessoas que a ela têm 
direito não sejam prejudicadas 
por eventuais abusos. Em 
França. a pessoa tem de entregar 
oprocesso judicial no centro de 
emprego. 



Maria Moreira Rato vence Prémio APAV para o Jornalismo - Mais Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/01/2023

Meio: + Algarve Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4069a9d2

 
A jornalista Maria Moreira Rato é a vencedora da quarta edição do Prémio APAV para o Jornalismo,
com a peça 'Continuo sem saber se é uma sutura mal feita ou se levei o ponto do marido'. A
reportagem aborda a violência obstétrica e foi publicada no Jornal i.
 
A cerimónia de entrega do Prémio APAV para o Jornalismo 2022 terá lugar hoje, dia 13 de janeiro, às
18h00, na sala de Âmbito Cultural do El Corte Inglés, em Lisboa.
 
O prémio é atribuído anualmente à melhor peça jornalística que, no ano anterior, tenha contribuído
para o conhecimento dos temas ou problemas relacionados com o apoio às vítimas de crime em
Portugal. O Prémio APAV para o Jornalismo tem um valor monetário de 1.500 EUR, patrocinado pelo El
Corte Inglés, sendo ainda atribuído um troféu da autoria do designer Gonçalo Falcão.
 
O trabalho vencedor do Prémio APAV para o Jornalismo 2022 pode ser consultado aqui.
 
APAV



Maria Moreira Rato vence a quarta edição do Prémio APAV para jornalismo com peça
sobre violência obstétrica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/01/2023

Meio:
Comunidade Cultura e Arte

Online
Autores: Rui André Soares

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=dd56254a

 
O Prémio APAV para o Jornalismo tem um valor monetário de 1.500 EUR e conta com o apoio do El
Corte Inglés. [...]
 
por Rui André Soares, 13 Janeiro, 2023
 
Fotografia de Ashni / Unsplash
 
O Prémio APAV para o Jornalismo tem um valor monetário de 1.500 EUR e conta com o apoio do El
Corte Inglés.
 
A jornalista Maria Moreira Rato, que trabalha no Nascer do SOL e Jornal i, é a vencedora da quarta
edição do Prémio APAV para o Jornalismo, com a peça "Continuo sem saber se é uma sutura mal feita
ou se levei o ponto do marido". A reportagem aborda a violência obstétrica e foi publicada no Jornal i.
 
"Ver o meu trabalho reconhecido por uma instituição como a APAV, sobretudo pela missão
importantíssima que ela tem, é um momento marcante, principalmente, porque estou no inicio da
minha carreira. Mas acima de tudo porque o tema da violência obstétrica não costuma ser abordado,
muito menos em Portugal onde ainda é um tabu, e, portanto, mais do que feliz por mim estou feliz por
dar visibilidade às vítimas de violência obstétrica.", explica a jornalista à Comunidade Cultura e Arte,
local onde também publicou alguns dos seus trabalhos em 2020.
 
"A APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, promove a 4.ª edição do Prémio APAV para o
Jornalismo, acreditando que a qualidade, a relevância e a importância do jornalismo deve ser
reconhecida.", lê-se num comunicado da instituição.
 
Este prémio é atribuído anualmente à melhor peça jornalística que, no ano anterior, tenha contribuído
para o conhecimento de temas ou problemas relacionados com o apoio às vítimas de crime em
Portugal.
 
Gostas do trabalho da Comunidade Cultura e Arte?
 
Podes apoiar a partir de 1EUR por mês.
 
Sabe Mais
 
[Additional Text]:
Maria Moreira Rato vence a quarta edição do Prémio APAV para jornalismo com peça sobre violência
obstétrica
 
Rui André Soares



Jornalista do Nascer do SOL e Jornal i premiada com prémio APAV
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/01/2023

Meio: Inevitável Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=37650e30

 
O prémio em questão foi atribuído no âmbito da reportagem "Continuo sem saber se é uma sutura
mal feita ou se levei o ponto do marido", publicada no Jornal i, em janeiro de 2021.
 
Maria Moreira Rato, jornalista do Nascer do Sol e do Jornal i, foi premiada com o Prémio APAV para o
Jornalismo.
 
O prémio em questão foi atribuído no âmbito da reportagem "Continuo sem saber se é uma sutura
mal feita ou se levei o ponto do marido", que pode ler aqui, publicada no Jornal i, em janeiro de 2021.
 
O prémio, explica a APAV, é "atribuído anualmente à melhor peça jornalística que, no ano anterior,
tenha contribuído para o conhecimento dos temas ou problemas relacionados com o apoio às vítimas
em Portugal".
 
O Prémio APAV para o Jornalismo, no valor de 1.500EUR, patrocinado pelo El Corte Inglés, será esta
sexta-feira, dia 13 de janeiro, entre às 18h00, na sala de âmbito Cultural do El Corte Inglés, em
Lisboa.
 
A jornalista afirma que não costuma "ficar sem palavras, mas hoje é um desses raros dias".
 
Jornal i



Jornalista do Nascer do SOL e Jornal i premiada com prémio APAV
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/01/2023

Meio: Nascer do Sol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5018a8a9

 
O prémio em questão foi atribuído no âmbito da reportagem "Continuo sem saber se é uma sutura
mal feita ou se levei o ponto do marido", publicada no Jornal i, em janeiro de 2021.
 
Maria Moreira Rato, jornalista do Nascer do Sol e do Jornal i, foi premiada com o Prémio APAV para o
Jornalismo.
 
O prémio em questão foi atribuído no âmbito da reportagem "Continuo sem saber se é uma sutura
mal feita ou se levei o ponto do marido", que pode ler aqui, publicada no Jornal i, em janeiro de 2021.
 
O prémio, explica a APAV, é "atribuído anualmente à melhor peça jornalística que, no ano anterior,
tenha contribuído para o conhecimento dos temas ou problemas relacionados com o apoio às vítimas
em Portugal".
 
O Prémio APAV para o Jornalismo, no valor de 1.500EUR, patrocinado pelo El Corte Inglés, será esta
sexta-feira, dia 13 de janeiro, entre às 18h00, na sala de âmbito Cultural do El Corte Inglés, em
Lisboa.
 
A jornalista afirma que não costuma "ficar sem palavras, mas hoje é um desses raros dias".
 
Os comentários estão desactivados.
 
Redação

 
 

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4b13c0e9

 
Um antigo professor foi condenado a três anos de pena suspensa por ter abandonado e negligenciado
a mãe idosa, de 93 anos, deixando-a em um estado de sujidade e degradação indescritível. A casa
onde ela vivia, em Vila Nova de Gaia, estava cheia de ratos, dejetos espalhados e um cheiro
nauseabundo. O filho encontrou a mãe caída na casa, mas só pediu ajuda dois dias depois e a idosa
acabou por morrer devido a uma infeção bacteriana.
 
O professor foi condenado a três anos de pena suspensa e a pagar, num prazo de um ano, 2500 euros
à APAV.
 
98.671
 
[Additional Text]:
gnr



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 20,77 x 30,92 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 103141476 12-01-2023

 

Portugal 

  

 

VILA NOVA DE GAIA 

 

  

Ei-iirrofessor 
deixou mãe seminua 
em cama  urinada 

  

 

Mulher, 
de 93 anos, 
morreu 
no hospital 

  

DRAMA Filho abandonou a idosa em cama imobi  I a 
após queda e não lhe prestou cuidados ao nível da higiene 
• PROCESSO Casa com dejetos espalhados e cheiro 
nauseabundo chocou equipas de socorro 

Lï 

t,r 

Ana Isabel Fonseca 

• A idosa, de 93 anos, foi 
encontrada pelas equipas de 
socorro seminua, com hema-
tomas, num estado de sujida-
de indescritível e imobilizada 
numa cama urinada e com 
fezes. A casa estava muito 
degradada e sem limpeza: 
tinha ratos, estava cheia de 
dejetos espalhados e o cheiro 
era nauseabundo. Foi neste 

PORMENORES 

cenário que o filho abando-
nou a mãe, de 93 anos, crime 
pelo qual foi condenado a três 
anos de pena suspensa. 

O acórdão da Relação do 
Porto - divulgado ontem pelo 
CM - dá conta de que o antigo 
professor encontrou a mãe 
caída na casa, situada em Vila 
Nova de Gaia, entre 15 e 17 de 
fevereiro, mas só pediu ajuda 
no dia 19. A idosa também 
não recebeu cuidados de 

3 
anos de pena 
suspensa foi aplicada 
ao arguido num 
acórdão da Relação 

higiene, foi deixada sem 
sequer uma fralda, e acabou 
por morrer no hospital devido  

a uma infeção bacteriana. "Se 
não é possível afirmar, com 
rigor, que o ambiente insalu-
bre onde a vítima foi encon-
trada foi a causa determinan-
te da infeção/septicemia, 
naturalmente terá contribuí-
do para o seu agravamento, 
determinante da sua morte", 
lê-se no acórdão. 

Os juízes desembargadores 
consideram que o crime 
deveria ter sido agravado pelo 
facto de a idosa ter morrido. 
Dizem, no entanto, que esta-
vam impedidos de o fazer, 
uma vez que na acusação, o 
Ministério Público não impu-
tava a morte, ainda que a títu-
lo negligente, ao arguido. O 
antigo professor, que também 
trabalhou nas Finanças, tinha 
sido ilibado na ta instância. 

SUSPENSÃO TEM DE PAGAR 2500 C 
Para que a pena fique suspensa, o antigo pro-
fessor tem de pagar, num prazo de um ano, 
2500 euros à APAV. O facto de não ter antece-
dentes criminais e de estar bem inserido social-
mente levou a que a pena não fosse efetiva. 

CUIDADOS OUTRO DESFECHO 
Os juízes dizem que o desfecho deste caso 
poderia ter sido outro se a idosa tivesse sido 
vista por um médico após a queda e mantida em 
condições de conforto e higiene adequadas. 
Consideram que ficou numa situação frágil. 
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Ike 1 

Abandono debilitou a idosa, que acabaria por falecer 

Abandonou a mãe 
de 93 anos ferida 
em quarto com ratos 
Reformado tinha sido absolvido, mas Relação condenou-o 
a três anos de pena suspensa. Idosa de Gaia morreu 

Trago Rodrigues Alves 
tiago.alvesSpt 

ACÓRDÃO  Um ex-professor 
de matemática do ensino 
secundário e ex-funcioná-
rio daAutorklade Tributária 
foi condenado a três anos de 
prisão, com pena suspensa, 
pelo crime de exposição e 
abandono da mãe, de 93 
anos, em Vila Nova de Gaia. 
A idosa viria a falecer pou-
cos dias depois, no hospital. 
Em primeira instância o ho-
mem tinha sido absolvido, 
mas o Tribunal da Relação 
do Porto decidiu puni-lo. 

Ocaso aconteceu em feve-
reiro de 2020.0 arguido en-
controu a mãe caída no chão 
do quarto. Mesmo vendo 
que estava desorientada e 
que não se encontrava bem, 
deitou-a na cama e aí a dei-
xou, sem qualquer assistên-
cia, antes de se ir embora. 
Morava com a mulher e o fi-
lho num anexo a poucos 
metros da casa da progeni-
tora, mas só após pelo me-
nos dois dias é que decidiu 
pedir ajuda. 

Quando o INEM foi em so-
corro da idosa, a 19 de feve-
reiro, encontrou-a seminua, 
em hipotermia, com roupas 
molhadas e hematomas não 
tratados. Estava rodeada de  

fezes e urina, num quarto 
com ratoeiras espalhadas e 
um rato morto. 

Os juízes da Relação con-
sideraram que, além do cri-
me de abandono, o filho, 
que está aposentado desde 
2013, também poderia ter 
sido responsabilizado pela 
morte da mãe. 

MORREU DE PNEUMONIA 
Para os desembargadores, o 
facto de a idosa estar sem as-
sistência médica vários dias 
deteriorou o seu estado de 
saúde, vindo a morrer de 
pneumonia poucos dias de-
pois de ter sido internada. O 
filho sabia que a colocava 
em perigo de vida e confor-
mou-se com esse resultado. 

Apesar disso, os juízes do 
tribunal de recurso não pu-
deram imputar-lhe a morte, 
porque essa ligação não 
constava da acusação do Mi-
nistério Público (MP), mas 
criticaram a omissão. 

Em primeira instância, o 
arguido tinha sido absolvi-
do. Mas, após recurso inter-
posto pelo MP, acabou con-
denado pelo crime de expo-
sição ou abandono. Foi sen-
tenciado a três anos de pri-
são, ficando a execução da 
pena suspensa, desde que, 
no prazo de um ano, o refor-
mado, que aufere uma pen-
são mensal de 2320 euros, 
pague 2500 euros àAssocia-
ção Portuguesa de Apoio à 
Vítima. • 
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CORREIO 
do leitor 
FALE COMIGO 

"Vejo as imagens que chegam 
do Brasil sobre a invasão da 
sede do poder político, por 

parte de bolsonaristas, e não 
deixo de recordar a invasão 

do Capitólio após a derrota de 
Donald Trump (...) Como é que 

é possível que as Polícias, 
que nos Estados Unidos, quer 
agora no Brasil admitam este 

tipo de insurreição contra 
a ordem do Estado? Apenas 

incompetência?" 
Eduardo Saramago, 

Odivelas 

AS SUAS PERGUNTAS 
E  PREOCUPAÇOES NAO 

FICARÃO SEM RESPOSTA. 

PIQUETE 1 
DE POLICIA  4 

POR  FRANCISCO MOITA FLORES 

Ji  • 

k 

4 

N 

OS VELHOS 
A

gora, que me aproximo dos 70 
anos e tenho o direito de me 
incluir no grupo daqueles que 
chegaram à Terceira Idade, 
pergunto-me: o que é ser ve-
lho nos dias de hoje? A res-

posta que me surge, sem refletir muito 
sobre o assunto, é galgar exatamente 
os 70 anos e perder qualquer das facul-
dades intelectuais, físicas ou motoras 
que nos tornam dependentes de ter-
ceiros. Dizendo por outras palavras, é 
o momento da vida em que julgávamos 
já termos corrido todos os riscos para 
chegar até aqui, os nossos quotidianos 
se tornam mais arriscados e onde a  

morte é o menor deles. 
Bem pior é vermos a nossa dignidade, 
o direito à paz interior e física, tratada 
à estalada, desprezados, empurrados 
para um qualquer canto, sem reconhe-
cimento pela vida que se já andou e 
pelo poderoso testemunho sobre ela 
que cada velho transporta. 
Esta semana saiu um estudo, divul-
gado pela APAV, onde se assinala 
que a violência sobre os velhos não 
para de aumentar. Em diversos con-
textos. Os nossos dependentes ido-
sos tratados como lixo, muitos deles 
esquecidos ou depositados em hos-
pitais, sem um pingo de afeto, sem  

A RESPOSTA 
Não sei responder. Pelo menos falta 
de prudência e de previsibilidade. 

Bolsonaro seguiu as pegadas de Trump, 
não reconhecendo os resultados 
eleitorais e quer um quer outro 

atiçaram os seus apoiantes contra o 
Estado de Direito. São democracias 

ameaçadas e cujo combate 
na sua defesa exige justiça severa e 

políticas claras, sem sombras negras. 

um gesto de respeito. 
Estamos a produzir uma sociedade do 
efémero. Do consumo. Da emergência 
de mitos e de ritos fúteis onde a me-
mória não desempenha qualquer pa-
pel, onde o amor se reduziu a um fogo 
fátuo, sem raízes, nem vínculos sóli-
dos, vencidos pela sofreguidão do ins-
tante, pela volatilidade do individua-
lismo sem sustentação moral, pela uto-
pia da felicidade conquistada sobre es-
pasmos de prazer. Esvai-se o sentido 
de família pela secularização dos cos-
tumes e pela insurreição contra as re-
lações verticais de solidariedade. A 
auctoritas sucumbe na família, na es-
cola, na vida social. E os velhos cada 
vez mais são qualquer coisa incómoda 
que deviam compreender que o me-
lhor caminho é morrerem quando se 
tornam dependentes. 
A violência contra os velhos deixa, as-
sim, de ser apenas um crime. É o sinal 
perfeito de uma sociedade decadente 
e amoral que despreza o valor dos afe-
tos e da memória. Tão efémera quan-
tos os valores que aprecia. Sem estar 
em paz consigo própria. • 
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Condenado pela morte da mãe

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=16a5f094-cec0-48b1-aa29-
6b66f1462491&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
Um homem foi condenado a 3 anos de pena suspensa por não pedir socorro para a mãe, que vivia em
más condições. O filho deixava numa casa sem higiene, e com ratos em Vila Nova de Gaia.

 
Repetições: CM TV - Grande Jornal da Noite , 2023-01-11 21:14
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11JAN’23

Simion Doru Cristea
CLEPUL

O esplendor da mulher portuguesa

Se à partida Don Juan é de descen-
dência espanhola, a mulher que ven-
ceu Don Juan é, indubitavelmente, 
portuguesa, e ela, por sua vez, reúne 
os nomes de todas as mulheres. As 
personagens femininas que exem-
TPMҠGEQ�RS� VSQERGI� IWXE� UYEPMHEHI�
constituem tão só um enquadramen-
to diegético.
%�GETE�HIWXI�PMZVS�GSRGIFMHE�TSV�7SҠE�
Travassos Diogo, utilizando um por-
menor da célebre pintura de Gustav 
Klimt O beijo, sublinha o valor afetivo 
da relação interiorizada pela amada de 
olhos fechados para absorver o prazer 
mais além do toque físico dos corpos, 
numa sedimentação de memórias e 
aberturas física, emocional e mental, 
envolvendo o amante no seu ser para 
o dominar com o braço pousado sobre 
os seus ombros. Dos três tamanhos 
diferentes de letras do título da capa 
destaca-se à primeira vista: A mulher 
Don Juan e numa segunda leitura o tí-
tulo inteiro: A mulher que venceu Don 
Juan��%W�HYEW�PIMXYVEW�W¦S�NYWXMҠGEHEW�
pelo romance que promove a postura 
feminina de Don Juan, não apenas na 
personagem explícita de Joana “pouco 
a pouco a Joana transformava-se em 
Doña Juana” (p. 73), mas em todas as 
personagens femininas. Todo o roman-
GI�WI�EҠVQE�GSQS�YQE�SHI�HIHMGEHE�£�
mulher, deusa e sacrifício do Amor.
Os conceitos de Don Juan e de Mulher 
neste romance descritivo e interpreta-
tivo constituem uma osmose. O valor 

conceptual projeta-os numa dimen-
são virtual, intangível, num desenro-
lar do amor como desejo, aspiração, 
fuga, encontro do desencontro, rela-
ção na qual a mulher tem a vantagem 
de dominar a situação, uma vez que 
Don Juan, concentrado no seu dese-
jo de conquista da mulher, se abstrai 
da realidade imediata, marcando 
ҠWMGEQIRXI� YQE� EYWRGME�� IRUYER-
to a mulher, detentora do mistério 
da vida, tem uma ligação ontológi-
ca com o imanente, conferindo-lhe 
todas as vantagens de conquista do 
indivíduo. Apenas ele próprio se vê 
e se considera Don Juan. Por outro 
lado, uma mulher apaixonada identi-
ҠGE�WI�RS�WIY�°RXMQS�GSQ�EUYIPI�UYI�
ama, conduzindo-o afetivamente. No 
XIVGIMVS� KVEY� HIWXE� LMT¶WXEWI� ҠGGMS-
nal dominadora de Don Juan assumi-
da pela mulher, temos a sabedoria, 
a razão e a previsão do amor-crime 
colocado numa cadeia repetitiva e, 
como tal, o comportamento daquele, 
que uma vez cometendo um crime 
vai voltar a fazê-lo em várias situa-
ções com várias vítimas, é vigiado. 
'SRҠKYVE�WI� HIWXI� QSHS� YQ� R°ZIP�
superior da condição de Don Juan fe-
minino oferecido pela própria expe-
riência de vida à Dr.ª Lúcia que abriu, 
também ela, a luta contra a aterrado-
ra hidra que foi desde sempre a vio-
PRGME� HE� TEVXI� HS� ҠWMGEQIRXI�QEMW�
forte e intelectualmente fraco.
As personagens masculinas deste 
romance, embora aspirando-o, não 
conseguem assumir a condição de 
Don Juan, personagem tornada obje-
XS�HI�VIңI\¦S�ҠPSW¶ҠGE�I� MRXIVTVIXE-
ção literária com ricas referências bi-
FPMSKV¤ҠGEW�IQ�XSVRS�HI�O Diário do 
Sedutor do “Dinamarquês Universal” 
(p. 229) Sørel Kierkegaard, “escolhi-
do como tema-base da tese de douto-
ramento, pela sua [Manuela] imensa 
curiosidade sobre comportamentos 
humanos” (p. 116).
O mais perigoso, o Dr. Amaro Fróis, 
“cirurgião plástico muito conhecido” 
(p. 168), relaciona-se com a violência, 
não com o amor e não passa de um 
violador, como o apresenta sintetica-
mente Lúcia ao comissário do Porto, 
Paulo Ventura: “O Amaro é um vio-

lador inveterado. Violou-me a mim, à 
Sara, ao Manaças e sei lá se também 
£�.SERE��UYI�FIQ�TSHI�WIV�ҠPLE�HIPI��
3� LSQIQ� ¬� YQ� VIҠREHS� TWMGSTEXEɣ�
�T�������2S�WIY� VIҠREQIRXS�IV¶XMGS�
evidencia também atitudes homos-
sexuais como no passado para com o 
Rui, o jovem namorado de Lúcia que 
morreu num acidente de carro por 
ele provocado, atitudes esclarecidas 
TIPE�ZMSPEª¦S�HI�1EREªEW�I�RE�GSRҠW-
são da Sara: “Ele deu-me a entender, 
por meias palavras, que sabia da mi-
nha ligação com o Alberto e chegou 
mesmo a insinuar que não se impor-
taria, se eu lhe contasse pormenores 
de cama. Agora faz todo o sentido. O 
Amaro simularia o sexo mental com o 
Alberto através de mim, se eu tivesse 
alinhado a contar” (p. 290).
Da geração mais jovem, Carlos Ma-
naças “um sujeito estranho, de Avin-
tes, professor até há pouco tempo em 
Lisboa” (p. 273) como é apresentado 
no seu relato policial pelo comissário 
Paulo Ventura, assume o papel de 
confessor traidor dos seus amigos, 
IRXVI�SW�UYEMW�S�0Y°W��WYTIVҠGMEP�IQ�
tudo e, como tal, assume a imagem 
de dandy na Faculdade de Letras de 
Lisboa e nas suas relações amorosas 
e, porque nunca ia ao fundo das coi-
sas, mudou várias vezes o tema da 
tese de doutoramento, aliás nunca 
terminada. Como vítima, é violado 
pelo seu próprio pai, Dr. Amaro Fróis, 
tendo sido também testemunha ocu-
lar da sua morte baleado pela sua 
mãe, Gertrudes (p. 312). Sendo o 
principal suspeito deste crime, Ma-
naças foge para o Brasil donde pas-
sa para a Argentina onde consegue, 
ҠREPQIRXI��IRGSRXVEV�E�WYE�ZSGEª¦S�
de animador, cantor e dançarino de 
tango em Buenos Aires, conhecido 
como Don Carlito (p. 317).
As histórias de vida de várias perso-
nalidades históricas referenciadas 
ao longo deste romance, e não sou 
poucas, relacionam-se com a condi-
ção do conquistador, caçador e vin-
gativo, ou daquele que sofre conde-
nado injustamente por causa do seu 
amor correspondido. Mencionamos 
o enredo histórico do conde Gregório 
Taumaturgo de Castelo Branco apre-

“O beijo”, 
pintura de 

Gustav Klimt

FOTO: DR



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Lazer

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 18,39 x 23,67 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 103123735 11-01-2023
sentado no romance de Fernando 
Campos O Prisioneiro da Torre Ve-
lha, sobre Dona Brázia de Vilhena, 
casada com o seu tio, Taumaturgo, 
um criminoso em série, que mata as 
suas esposas (pp. 107-111) e planeja 
igualmente a punição de Dom Fran-
cisco “condenado pela vingança do 
marido traído e pelos ciúmes do rei” 
[D. João IV] (p. 110), também amante 
da condessa Dona Mariana, a terceira 
esposa do Taumaturgo. Dom Francis-
co, o poeta apaixonado, perdeu to-
HSW�SW�WIYW�FIRW�ҠGERHS�TVIWS�HSW����
aos 45 anos (p. 111).
O lado inédito deste romance é a 
ERYPEª¦S�HS�PMQMXI�IRXVI�E�ҠGª¦S�I�E�
realidade conhecida pelos leitores. A 
autora oferece-nos uma sobreposição 
das personagens com pessoas reais 
referenciadas entre as quais se con-
ta a própria autora (p. 154). Todo o 
Portugal está presente neste roman-
ce, como um pódio histórico-cultural 
digno para a mulher que saiu do mito 
e se incorporou na atual intelectual 
que vence Don Juan, sem sair do 
espaço cultural ibérico. As persona-
gens vivenciam sonhos materializa-
dos numa história mantida viva pelos 
intelectuais deste país que atualizam 
o passado e também, por sua vez, se 
WIHMQIRXEQ� RE� LMWX¶VME�� ҠGERHS� ZM-
vos no imaginário inalterável do ro-
mance. A entrada das pessoas ainda 
em vida no romance anula o valor 
estático da eternidade expressa nas 
lápides dos túmulos e por isso, para 
além de qualquer amizade, têm que 
mostrar os seus reconhecimentos 
para continuarem a presenciar no 
romance a sua vida normal afetiva e 
intelectual, longe de qualquer exem-
plaridade. Como intelectuais são os 
intérpretes que chamam à vida tan-
tas e tantas histórias e obras e, falan-
do sobre a genialidade dos outros, 
revelam o seu próprio valor.
Neste romance cada mulher conhe-
cedora deste mito vence Don Juan, 
inclusivamente a Filomena que “ti-
nha aparecido morta com um golpe 
fundo na garganta e o bandido foi en-
tregar-se todo lampeiro e cumpridor 
das leis” (p. 45). Ela venceu Don Juan 
confessando ao agressor o seu gran-

de amor pela vida e pelo homem dos 
seus sonhos que sempre irá amar, a 
verdadeira imagem do seu amante, 
a única que lhe deu razão para viver. 
O bandido entendeu que nunca iria 
chegar à nobreza da sua pobre mu-
lher, ele não é e nunca vai ser Don 
Juan e por isso a besta ofereceu-lhe 
a oportunidade de ela própria vencer 
Don Juan através da morte, abraçan-
do-o eternamente, como no quadro O 
Beijo de Klimt.
A personagem principal, Sara Fróis, 
a princesa à procura do seu reinado, 
vence duas vezes o Don Juan: através 
do coração de criança e o horizonte 
juvenil de virgem, Sara vence Don 
Juan, Amaro, seu marido com dupla 
personalidade a quem foi entregue 
pelos seus pais e, como Esmeralda, 
conquista com o seu coração e ho-
rizonte de mulher delicada e culta o 
académico Luís, comentador imagi-
nativo de Don Juan. A sua qualida-
de de Don Juan revela-se-nos no seu 
diário escrito num estado místico de 
alma, no qual entrelaça a alegria, a 
inocência pueril e o exuberante dese-
jo juvenil com a sua sede de conhe-
cimentos numa formação académica 
interdita na juventude pelo seu ma-
rido. Escrevia chicoteada pelas lem-
branças de tantas traições, da parte 
dos seus pais, do marido e criadas, 
VIWXERHS�PLI� ETIREW� Ҡ¬MW� S� WIY�QS-
torista Joaquim que lhe salvou a vida 
após o aborto provocado por Amaro 
(pp. 16-18), o comissário Paulo que 
investigou o seu caso de violência 
doméstica, a Dr.ª Lúcia e todos aque-
les que se solidarizaram com o seu 
sofrimento.
A Dr.ª Lúcia vence os seus Don Juans 
I� S� R½QIVS� HI� Z¤VMEW� GSRҠKYVEª¸IW�
afetivas e imaginativas de Don Juan 
das suas pacientes protegidas pela 
APAV. Domina e interpreta com a 
sua sobrinha Manuela o horizonte 
cultural desta constante intelectual 
e paradigma humano, incentivando 
Manuela a estudá-lo.
Indo mais além das referências com-
paratistas literárias, a vestal Manue-
la vence Don Juan especializando-se 
no estudo deste tema, evoca o lado 
mítico resumido por Kierkegaard em 

três palavras: “Fruição, dúvida e de-
sespero” e “aquelas três palavras cor-
VIWTSRHIQ�E� XVW�ҠKYVEW��(SR� .YER��
Fausto e Ahasverus” (p.144). Don 
Juan é ligado à condição do Sísifo: “É 
assim que vejo as conquistas de Don 
Juan. Uma auto condenação a subir e 
deixar cair a pedra. Continuamente.” 
(p. 238). Abordando a complexida-
de da sedução, a mesma pesquisa-
dora relaciona-a com o “complexo 
de Édipo”: “No donjuanismo existe 
frequentemente um complexo de 
Édipo, não resolvido. A volubilidade 
indicia imaturidade afetiva, medo de 
assumir compromissos próprios da 
adultícia, somada à ausência de cul-
pa e de remorso” (p. 233). “[...] Don 
Juan-Narciso é uma máscara ambu-
lante, um lugar vazio” (p. 234), este 
aspeto visa a atividade intelectual 
que abstrai a pessoa, projetando-a 
no mundo interior da leitura, imagi-
REª¦S��VIңI\¦S��I�TSV�MWWS�(SR�.YER�
é o intelectual que exige da sua parte 
e dos outros o absoluto, a perfeição, 
desejo que alimenta o seu contínuo 
descontentamento. Não falta a refe-
rência à metamorfose que transfor-
ma o amador na pessoa amada: “[...] 
Este desejo expresso pelo sedutor de 
transformar a amadora no amado, 
em processo fusional de assimilação 
e de transferência do género, é bem 
WMKRMҠGEXMZS� HS� VIG·RHMXS� RMRKY¬Q�
fuma um cigarro duas vezes” (p. 238). 
Deste modo, fecha-se o círculo, Don 
Juan ultrapassando a limitação do 
K¬RIVS�GSQS�IWGPEVIGI�0½GME��ɢ5YIQ�
disse que o donjuanismo é exclusivo 
dos homens? Não, Luís, somos todos 
iguais, homens ou mulheres, para o 
bem e para o mal” (pp. 73-74).
8IVQMREHE� E� PIMXYVE�� ҠGEQSW� GSR-
vencidos que a própria autora Teresa 
Martins Marques venceu Don Juan da 
melhor forma possível, como testemu-
nham as personagens que decifraram 
a mensagem e perceberam perfeita-
mente o que têm de fazer, e nós todos, 
sendo para muitos e muitas um incen-
tivo de mudança de vida.

NOTA
A Mulher que venceu Don Juan, ro-
mance de Teresa Martins Marques. 
Âncora Editora, 2013.
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O  
presidente da As-
sociação Portugue-
sa de Apoio á Víti-
ma (APAV) anunciou  

que recebem 35 a 40 de-
núncias de vítimas por 
dia, alertou para o cresci-
mento da violência contra 
os idosos e manifestou-se 
disponível para parcerias 
com a Igreja Católica. Em 
enrevista à Agência Eccle-
sia e à Renascença, João 
Lázaro mostrou-se dispo-
nível para garantir «polí-
ticas de tolerância zero» 
definidas pela Igreja Ca-
tólica no âmbito de cri-
mes de abuso sexual so-
bre menores. 

«Penso que o grande 
objetivo é haver sinais 
muito claros desta polí-
tica de tolerância zero re-
lativamente à violência 
sexual», afirmou o pre-
sidente da APAV.

João Lázaro disse que 
não está em causa subs-
tituir a Comissão Inde-

APAV quer ajudar nas políticas 
de «tolerância zero» na Igreja

pendente para o Estudo 
de Abusos Sexuais contra 
Crianças na Igreja em Por-
tugal, que vai apresentar, 
em fevereiro, o estudo so-
bre casos de abuso desde 
1950 até ao presente, mas 
atuar no âmbito da pre-
venção, da «capacitação 
das várias estruturas que 

Garante o presidente João Lázaro, a propósito da proteção de menores

lidam com estas crianças 
e jovens» e «ser o apoio 
independente» à vítima.

Segundo este responsá-
vel, a APAV «sempre tem 
disponibilidade» para aco-
lher possíveis denúncias, 
acrescentando a possibili-
dade de «haver uma res-
posta dedicada às neces-

João Lázaro mostra disponibilidade da APAV para ajudar
D

R sidades da instituição», da 
Igreja Católica, tendo em 
conta as «próprias aborda-
gens internas» e «as polí-
ticas das instituições para 
esta área, face a políticas 
de tolerância zero».

Referindo-se concreta-
mente à realização da Jor-
nada Mundial da Juven-
tude, João Lázaro disse 
que recebeu com «gran-
de honra e satisfação» o 
pedido de parceria, «que 
está em construção», para 
atuar na prevenção e no 
apoio diante de «situação 
de violência e de crime 
na sua diversidade», dis-
se, sustentando:  «no pla-
neamento deste tipo de 
eventos, há um pilar que 
não pode ser desconside-
rado, que é o pilar das ví-
timas. A segurança pública 
é um pilar importantíssi-
mo, mas o pilar das víti-
mas é bastante crucial», 
reforçou.

Redação/Ecclesia



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 43

  Cores: Cor

  Área: 9,10 x 8,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 103085920 09-01-2023•• 
A vítima 
é a última 
que tem de ser 
culpabilizada 
por não se 
conseguir 
obter provas" 

João Lázaro, 
presidente da APAV 
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Ideias CARLOS PIRES Advogado 

Dias depois de ter brilhado no 
Mundial de Futebol, o jogador 
da seleção nacional, Gonçalo 

Ramos, de 21 anos, foi vítima de devassa 
da respetiva vida privada. Na Internet, 
circulou e circula um vídeo, de 45 segun-
dos, de um homem, com semelhanças fí-
sicas ao atleta, a masturbar-se, sendo cer-
to que não há qualquer confirmação sobre 
a verdadeira identidade. Pelas notícias 
veiculadas, o vídeo terá sido colocado a 
circular nas redes sociais por uma mulher 
e sem o consentimento do visado. Mi-
lhões de pessoas acederam a esse conteú-
do vídeo, replicado que foi, vezes sem 
conta, em tudo o que são plataformas de 
redes sociais, incluindo o “whatsapp”, es-
ta última muitas vezes vocacionada para 
grupos de amigos trocarem entre si ima-
gens ou vídeos de teor piadético. 

Recentemente, também as atrizes Mar-
garida Corceiro e Alba Baptista foram ví-
timas deste tipo de atos, com recurso in-
clusivamente a imagens que terão sido 
adulteradas.  

Margarida Corceiro, que reagiu publica-
mente, na rede social Instagram, ao ata-
que de que foi vítima, referiu: 

- “Quero que imaginem, que calcem os 
meus sapatos – meus e de todas as pes-
soas a quem isto já aconteceu.%Imaginem 
estar tranquilos na vossa casa ou no vosso 
trabalho e encontrarem uma imagem, que 
dizem ser vossa, a circular pela Inter-
net.%Milhões de comentários especulati-
vos, milhares de mensagens, telefonemas 
sem parar e, o mais difícil, verem todos os 
vossos amigos e família a terem de lidar 
com tudo o que vai saindo sobre vocês, 
sem poderem fazer nada”. 

Pois não imagino nem quero imaginar. 
O que é certo é que o número de%casos de 
devassa da vida privada com recurso a di-
vulgação de gravações e fotografias ilíci-
tas, prática reprovável, que atinge vítimas 
de ambos os sexos, famosos ou anóni-
mos, tem tendência a aumentar, segundo 
dados que constam do relatório anual da 

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 
(APAV), que incluiu, em 2021, o crime 
de%“sextortion”%(extorsão mediante amea-
çada divulgação de conteúdo íntimo), 
com 151 casos em apenas um ano. 

A prática em questão constitui crime. 
Contudo esse facto parece não demover 
os prevaricadores. Caberá ao legislador 
estar atento e criar um quadro legal que 
seja efetivamente dissuasor para todos 
aqueles que, por este ou aquele motivo, 
tenham propensão para atividades crimi-
nosas dessa natureza. 

Hoje em dia, sabemos, muitos anseiam 
serem os primeiros a divulgarem algo que 
possa mover os interesses e a curiosidade 
da maioria dos cibernautas, na busca de 
admiração, seguidores, “likes” e de fama 
efémera. Mas há limites para a seleção 
dos conteúdos a veicular. Desde logo, 
quando esses conteúdos contendem com 

o elementar direito dos visados ao respei-
to pela sua vida privada e familiar, pelo 
seu domicílio e pelas suas comunicações 
(“ipsis verbis” o que vem previsto no arti-
go 7º da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia, mas de resto consa-
grado ainda em todos os textos legislati-
vos de relevância, incluindo a nossa 
Constituição da República e o nosso Có-
digo Penal). 

Contudo, e se a generalidade de todos 
nós concorda com este princípio e até en-
contra justificação para a repressão penal 
caso tais práticas ocorram, certo é que, 
muitas vezes de forma inconsciente, con-
tinua a ser cúmplice moral e responsável 
pelo aumento de casos e vítimas.  

Passo a explicar o porquê: sempre que 
um de nós recebe de um qualquer contac-
to ou amizade ou grupo de amizades um 
vídeo ou imagem, cuja divulgação clara-

mente não foi consentida, e, não obstante, 
decide replicar esse conteúdo por outro 
contacto ou amigo ou grupo de amizades, 
está, no fundo, a alimentar aquilo que, no 
seu íntimo consciente, sabe que é repro-
vável.  

Uma sociedade sã e solidária exige a 
responsabilidade pessoal de cada um de 
nós, este é um princípio que amiúde apre-
goo nas minhas crónicas. Cada um de nós 
deve ter presente que a reprovação do ato 
não reside somente na autoria de quem 
primeiramente decidiu a divulgação da 
imagem ou vídeo de terceiro. A condena-
ção da prática reside igualmente em cada 
um de nós que rececionou, visionou, mui-
tas vezes sem conta, e de igual forma di-
vulgou junto de outros tantos. Cada um 
dos participantes constitui uma pequena 
metástase de um “cancro” corrosivo, letal 
e com vítimas que muitas vezes são em 
número superior à pessoa retratada, pois 
incluem os seus familiares, pais, filhos. 
Vidas destroçadas. Carreiras profissionais 
comprometidas. Para gozo fugaz de to-
dos. Esquecendo o “todos” que um dia 
poderá ser cada um de nós ou dos nossos 
a vítima direta. 

Intimidades

Opinião

lll 
A prática em questão constitui crime. Contudo esse facto parece não demover 
os prevaricadores. Caberá ao legislador estar atento e criar um quadro legal 
que seja efetivamente dissuasor para todos aqueles que, por este ou aquele 
motivo, tenham propensão para atividades criminosas dessa natureza.



Entrega do Prémio APAV para o Jornalismo - Mais Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2023

Meio: + Algarve Online

URL:https://maisalgarve.pt/2023/01/08/apav-entrega-do-premio-apav-para-o-jornalismo/

 
A APAV promove a 4.ª edição do Prémio APAV para o Jornalismo, acreditando que a qualidade, a
relevância e a importância do jornalismo deve ser reconhecida.
 
A cerimónia de entrega do Prémio APAV para o Jornalismo 2022 terá lugar no El Corte Inglés (sala de
Âmbito Cultural), em Lisboa, no dia 13 de janeiro às 17h00.
 
O prémio é atribuído anualmente à melhor peça jornalística que, no ano anterior, tenha contribuído
para o conhecimento dos temas ou problemas relacionados com o apoio às vítimas de crime em
Portugal. O Prémio APAV para o Jornalismo tem um valor monetário de 1.500 EUR e conta com o
apoio do El Corte Inglés.
 
Nas três primeiras edições, o prémio foi atribuído a Carolina Reis (Expresso), Luís Vaz Fernandes
(Observador) e Sara de Melo Rocha (TSF).
 
A cerimónia de entrega do prémio tem entrada livre.
 
APAV



APAV apoia em Azambuja cada vez mais crianças e jovens vítimas de crimes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2023

Meio: Mirante Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8bd0e5b1

 
Aumentou o atendimento a bebés, crianças e jovens pela Equipa Móvel de Atendimento à Vítima no
concelho de Azambuja. O crime mais denunciado continua a ser o de violência doméstica e 75% das
vítimas é do sexo feminino.
 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), através da Equipa Móvel de Apoio à Vítima (EMAV)
da Lezíria do Tejo, divulgou no seu último relatório que se registou no concelho de Azambuja um
aumento de atendimentos a bebés, crianças e jovens até aos 17 anos, de 4,3% em 2019 para 14%
em 2021. O maior número de vítimas continua a localizar-se na faixa etária entre os 18 e 64 anos
(60,7%) e o crime mais denunciado é o de violência doméstica.
Desde que foi estabelecido o protocolo entre a APAV e a Câmara de Azambuja, que permitiu o
funcionamento da EMAT, em 2019, foram efectuadas mais de duas centenas de atendimentos até
2021 e acompanhadas 72 pessoas, sendo que o maior número de acompanhamentos (53) foi
realizado em 2020. À semelhança de anos anteriores, em 2021 a maior parte das vítimas era do sexo
feminino (75%) e apenas 10,7% do sexo masculino.
A EMAV da Lezíria do Tejo disponibiliza de forma confidencial e gratuita o apoio a vítimas de qualquer
tipo de crime, designadamente através da informação, do atendimento personalizado e
encaminhamento, do apoio emocional, social, jurídico e psicológico. A Equipa Móvel de Apoio à Vítima
Lezíria do Tejo funciona presencialmente às terças-feiras no Páteo Valverde, em Azambuja, das 14h00
às 17h00.
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JUSTIÇA 

MP arquiva 
(pela terceira vez) 
caso de homicida 
que confessou crime 
à Polícia Judiciária 

Moisés Fonseca matou a ex-mulher e cumpre 20 anos 
de prisão. Confessou também à Polícia Judiciária (PJ), 
informalmente, o homicídio e ocultação do cadáver 
do cunhado, Marcelo Santos, que continua a ser dado 
como desaparecido. Mas a confissão de nada vale em 
tribunal e o caso foi arquivado pelo Ministério Público 
pela terceira vez, apesar de a PJ ter juntado ao 
processo um ofício onde reconhece indícios de matéria 
criminal. Família das vítimas não desiste e está pronta 
a recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 

Filipa Matias Pereira 
fpereira@medianove.com 

OMinistério Público 
(MP) arquivou. pela 
terceira vez. o caso 
de Marcelo Santos. 
que desapareceu na 

madrugada de 13 de Dezembro 
de 2013. apesar de a Polícia Judi-
ciária ter juntado ao processo um 
oficio onde reconhece haver indí-
cios de matéria criminal, apu-
rou o NOVO. O cunhado. Moisés 
Fonseca, terá confessado, em con-
versas informais com a Polícia 
Judiciária (PJ), que matou Marce-
lo e ocultou o seu corpo. mas 
nunca chegou a assumir o crime 
formalmente. A família da vítima 
não desiste e está disposta a recor-
rer ao Tribunal Europeu dos Direi-
tos Humanos (TEDH). 

Passaram quase dez anos desde 
que o caso chegou às mãos das 
autoridades. Marcelo Santos desa-
pareceu três meses antes de o 
corpo da irmã. Carla Santos. 
ter sido encontrado na sua casa, 
em Monte Abraão. no conce-
lho de Sintra, assassinada pelo 
ex-marido. Moisés Fonseca. 

O tribunal condenou Moisés 
a 20 anos de prisão pelo homi-

  

cídio de Carla. mas nunca jul-
gou o desaparecimento de Mar-
celo. Moisés terá confessado à 
Polícia Judiciária a autoria do 
crime, mas não assinou uma 
confissão que fosse válida peran-
te o juiz e o caso nunca seguiu 
para acusação. 

Sabe o NOVO que, após as últi-
mas diligências, a PJ juntou ao 
processo um ofício que indicia 
a prática criminal, consideran-
do a confissão informal de Mar-
celo. Ainda assim, o Ministério 
Público decidiu arquivar o caso 
e notificou as partes da deci-
são no final do ano passado. 

No despacho de arquivamen-
to, a que o NOVO teve acesso. o 
Ministério Público indica qué 
"Moisés Fonseca terá declarado 
em conversas informais, aos ins-
pectores da Policia Judiciária, que 
tinha morto Marcelo Santos." 

Contudo, acrescenta o MP "quan-
do constituído e interrogado como 
arguido. Moisés Fonseca não quis 
prestar declarações, fazendo uso 
do direito ao silêncio que proces-
sual e constitucionalmente lhe 
assiste". Com efeito. "por não ter 
sido possível apurar as circuns-
tâncias do desaparecimento de 
Marcelo Santos e recolher indí-

  

dos suficientes da intervenção 
de Moisés nesse desaparecimen-
to, foi proferido despacho de 
arquivamento' 

"Esta é a terceira vez que o 
caso é arquivado', explica Amé-
lia Santos, mãe de Carla e de 
Marcelo. ao NOVO, confessando 
que sentiu uma "frustração muito 
grande" ao ser notificada da deci-
são. "Mais uma vez a justiça falhou 
e sinto uma revolta muito gran-
de. A justiça trata as vitimas como 
criminosos, mas nunca vou desis-
tir e. se for preciso, vou para o 
Tribunal Europeu." 

Esta decisão de arquivar o caso 
é vista pelo advogado da família 
das vitimas. Gameiro Fernandes, 
como uma forma de o Minis-
tério Público 'encobrir os erros 
da investigação que lhe são impu-
táveis', diz ao NOVO, reforçando  

que a acusação irá "até ao TEDH 
para denunciar a justiça. ou a falta 
dela. que se pratica em Portugal." 

Impasse legal 
Este caso tem sido acompanha-
do. ao longo da última década, 
por Carlos Anjos. antigo ins-
pector-chefe da Policia Judiciá-
ria. Ao NOVO, o também presi-
dente da Comissão de Protecção 
às Vítimas de Crimes explica que 
'Moisés acabou por confessar. 
numa conversa com inspec-
tores, que cometeu o crime e que 
tinha comprado uma pá [para 
enterrar o corpo do cunhado] e 
cal [para acelerar a decomposi-
ção]. levando as autoridades a 
supor que esses foram os instru-
mentos de que ele se serviu.-

 

Mas nada se sabe quanto ao 
local onde o corpo terá sido 

Marcelo 
Santos 

Ét. 

Carla 
Santos 

Moisés 
Fonseca 
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Gameiro 
Fernandes 
Advogado 
da familia 
de Carla 
e Marcelo 
Santos 

Carlos Anjos 
Presidente 
da Comissão 
de Protecção 
às Vítimas 
de Crimes 

• 

enterrado e Moisés impôs uma 
condição para o revelar: "Ele 
impôs a condição de só reve-
lar o local onde está o cadáver 
do cunhado se a guarda do filho 
[que teve com Carla] fosse entre-
gue à irmã: 

Sem confissão formal e sem 
corpo. as autoridades ficam peran-
te um impasse. 'Diz o Código 
[Penal] que a prova tem de ser 
feita em tribunal, e não temos 
prova porque as conversas só 
são válidas quando tidas peran-
te o MP ou o juiz". diz Carlos 
Anjos. explicando que "estamos 
na base de uma informação que 
a PJ teve, mas que só por si não 
é traduzível em prova, o que leva 
o MP a arquivar o caso por não 
terem sido recolhidos elemen-
tos de prova que consubstan-
ciem uma acusação." 

A procuradora que decidiu 
arquivar o caso já conhece as 
vítimas e o arguido desde 2010, 
três anos antes do desapareci-
mento de Marcelo e do homi-
cídio de Carla. Na altura, após 
um episódio em que Carla terá 
sido vítima de violência domés-
tica, a PSP foi chamada ao local 
e o caso foi comunicado ao Minis-
tério Público. Esta procuradora 
determinou a suspensão provi-
sória do processo, impondo ao 
arguido a obrigação de respeitar 
Carla e de pagar 750 euros à APAV. 

Considerando este anteceden-
te e discordando da conduta da 
procuradora durante a análise 
deste novo processo, Amélia San-
tos pediu o seu afastamento numa 
carta que enviou à Procuradora 
Geral da República. mas não obte-
ve resposta até à data. 

Despacho de arquiva-
mento do processo 
de Moisés Fonseca 
chegou no fim de 2022 
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APAV apoia em Azambuja cada vez mais 
crianças e jovens vítimas de crimes 
Aumentou o atendimento a bebés, 
crianças e jovens pela Equipa Móvel de 
Atendimento à Vítima no concelho de 
Azambuja. O crime mais denunciado 
continua a ser o de violência doméstica e 
75% das vítimas é do sexo feminino. 

A Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima (APAV), através da Equipa Móvel 
de Apoio à Vítima (EMAV) da Lezíria do 
Tejo, divulgou no seu último relatório que 
se registou no concelho de Azambuja um 
aumento de atendimentos a bebés, crian-
ças e jovens até aos 17 anos, de 4,3% em 
2019 para 14% em 2021. O maior número 
de vítimas continua a localizar-se na faixa 
etária entre os 18 e 64 anos (60,7%) e o 
crime mais denunciado é o de violência 
doméstica. 

Desde que foi estabelecido o protocolo  

entre a APAV e a Câmara de Azambuja, que 
permitiu o funcionamento da EMAT, em 
2019, foram efectuadas mais de duas cente-
nas de atendimentos até 2021 e acompanha-
das 72 pessoas, sendo que o maior número 
de acompanhamentos (53) foi realizado em 
2020. À semelhança de anos anteriores, em 
2021 a maior parte das vítimas era do sexo 
feminino (75%) e apenas 10,7% do sexo 
masculino. 

A EMAV da Lezíria do Tejo disponibiliza 
de forma confidencial e gratuita o apoio a 
vítimas de qualquer tipo de crime, designa-
damente através da informação, do atendi-
mento personalizado e encaminhamento, 
do apoio emocional, social, jurídico e psico-
lógico. A Equipa Móvel de Apoio .à Vítima 
Lezíria do Tejo funciona presencialmente às 
terças-feiras no Páteo Valverde, em Azam-
buja, das 14h00 às 17h00 • 



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 13,97 x 13,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 103015122 04-01-2023 | Cariz Religioso

 O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 disse que o número 
de inscrições na Jornada Mundial da Juventude ultrapassou os 300 
mil, o que sinaliza a “reação positiva dos jovens do mundo inteiro”.
 “Os números dizem-nos que há uma reação positiva dos jovens 
do mundo inteiro, e isso é que é importante sinalizar, até compa-
rando com o histórico das outras Jornadas”, afirmou D. Américo 
Aguiar em entrevista à Renascença e à Agência ECCLESIA, gravada 
nas proximidades do Natal.
 O coordenador geral da JMJ que vai decorrer em Portugal, entre 
os dias 1 e 6 de agosto, referiu que o número de inscrições já está 
“dentro da fasquia dos 300 mil”, alertando para a “montanha russa” 
previsível no evoluir do número de inscritos.
 “O histórico das inscrições é como uma montanha russa: até 
31 de dezembro houve um pico, que depois pára, na Páscoa há um 
novo pico que depois pára, e na reta final do Verão, ataca outra 
vez”, afirmou.
 D. Américo Aguiar lembrou que “incerteza é a palavra” que 
marca a organização da jornada “desde a primeira hora”, primeiro 
prevista para 2022 e depois remarcada para 2023, referindo que 
“tudo se tem reajustado”, apesar de condicionar a “possibilidade 
de antecipar os cenários”, nomeadamente quanto ao número de 
jovens presentes.
 Se o verão de 2023 for um verão sem problemas económicos, sem 
problemas de guerra, estou convencido que a jornada de Lisboa será 
das mais concorridas de sempre… Agora, se a guerra, infelizmente, 
continuar e se se complicar, se a economia tiver evoluções muito ne-
gativas, é óbvio que a jornada se vai readaptando a esses cenários”.
 Para o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 “não há outro 
encontro” com a dimensão da Jornada Mundial da Juventude, que 
terá “um único pórtico para todos entrarem”, reunindo “pessoas 
oriundas de tantos países e de tantas circunstâncias” com o mesmo 
objetivo, afirmando que o encontro de Lisboa vai ser um “separador 
de águas”.
 D. Américo Aguiar disse que a “jornada de Lisboa vai tentar 
fazer as suas inovações”, nomeadamente na escuta dos jovens no 
períodos de catequeses, para responder ao pedido do Papa para 
que “tudo seja novo” e a consciência de que “qualquer alteração 
tem as suas dificuldades”.
 Questionado sobre as repercussões do estudo em curso na Igreja 
Católica em Portugal sobre casos de abusos sexual, D. Américo 
garantiu que o caminho que está a ser feito “só pode ter conse-

«Os números dizem-nos que há uma reação positiva
dos jovens do mundo inteiro», afi rma D. Américo Aguiar

» JMJ Lisboa 2023

quências positivas na Jornada”, porque “o que está a ser feito é o 
certo”.
 D. Américo Aguiar referiu-se também à parceria com a APAV 
(Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), a nível do Patriarcado 
de Lisboa e da organização da JMJ Lisboa 2023, para prevenir e 
atuar diante de possíveis casos de abuso.
 “A APAV é o nosso interlocutor certo”, disse o bispo auxiliar de 
Lisboa, confiando no trabalho da associação para proteger possíveis 
vítimas, não “exclusivamente de abusos no âmbito da sexualidade”.
 “Uma das coisas que queremos garantir, através da APAV, é 
que possa ser um dos pontos de indicação a dar para quem quiser 
continuar a ter alguém como interlocutor nessas mesmas denún-
cias”, afirmou D. Américo Aguiar a respeito do protocolo que o 
Patriarcado de Lisboa vai estabelecer com a Associação Portuguesa 
de Apoio à Vítima.
 Sobre os custos da JMJ Lisboa 2023, o coordenador geral garan-
tiu “transparência total”, disse que depois de fechar o orçamento 
de 2023 vai ser possível saber o que fica a cargo da organização, 
dependente do número de participantes, e que está diretamente 
relacionado com o acolhimento aos peregrinos, nomeadamente 
“alimentação, alojamento, transportes, seguros, os conteúdos e 
os eventos”.
 D. Américo Aguiar reafirmou que “nenhum jovem paga para 
participar na jornada”, sendo o valor pago à organização para os 
serviços de acolhimento de cada participante.
 O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 apelou às famílias 
das dioceses de Lisboa, Santarém e Setúbal para acolherem jovens 
nas suas casas, uma vez que “a identidade da JMJ é o acolhimento 
em famílias”, garantindo que “são precisos dois metros quadrados, 
porque os jovens levam saco cama, casa de banho para higiene 
pessoal e pequeno almoço”.
 “Não tenham medo, porque é das experiências mais valorizadas 
pelos jovens e também pelas famílias que arriscam a abrir a porta 
da família e do coração”, disse.
 Na entrevista semanal da Renascença e Agência ECCLESIA, 
o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 referiu-se também ao 
“medo de sonhar” que decorre do tempo da pandemia, disse que 
a solidariedade é “uma marca da juventude hoje” e lembrou que 
“ninguém se salva sozinho”, também na organização de uma Jor-
nada Mundial da Juventude.
 O caminho que estamos a fazer é, de facto, juntos”, afirmou.
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ComDignitatis 

IR AO ENCONTRO 
DE QUEM PRECISA 

Texto: Sofia Condesso, Psicóloga Júnior 

CRIANÇAS E JOVENS EXPOSTOS À VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA 

A violência doméstica é um fenómeno mundial que não distingue 
entre estratos sociais ou grupos etários e abrange múltiplas formas de 
violência, como a violência física, verbal, sexual, psicológica e económica, 
que se interligam e deixam as vítimas com um sentimento de impotência 
para mudar a situação em que se encontram. 

Os lares em que ocorre violência doméstica são ambientes conflituosos, 
em que as figuras parentais promovem sentimentos de insegurança 
e instabilidade, ao contrário do que é suposto, em que deveriam ser 
figuras encarregues de proporcionar bem-estar e afeto. Isto faz com que 
as crianças e jovens vivam com um sentimento constante de angústia 
e medo e que vejam o mundo como um lugar assustador, inseguro e 
imprevisível. Crescer neste ambiente disfuncional vai contribuir para 
que as crianças e jovens desenvolvam um desajustamento global, que 
se poderá manifestar em diferentes áreas do seu funcionamento. A 
curto prazo é possível destacar consequências como comportamentos 
agressivos, aumento de ansiedade, baixa autoestima, perturbações do 
sono, distúrbios alimentares, enurese, dificuldades de concentração 
e baixo rendimento escolar. Quanto mais tempo estiverem expostos 
à violência mais graves serão as consequências a longo prazo. 
Nomeadamente, estudos mostram uma maior prevalência de problemas 
psiquiátricos em adultos, como por exemplo, depressão, sintomatologia 
traumática, baixa autoestima, abuso de substâncias, dificuldades 
emocionais e de ajustamento social. Para além disso, o testemunho 
de violência intrafamiliar na infância constitui um fator de risco para o 
envolvimento em relações abusivas na idade adulta. Ao observar os 
comportamentos agressivos que acontecem no seio familiar, as crianças 
interiorizam-no como sendo uma forma normal e admissível de expressar 
os seus sentimentos, perpetuando esses comportamentos nos seus 
relacionamentos com outras pesoas. 

Lembre-se que a violência doméstica é um crime público, o que 
significa que qualquer pessoa que tenha conhecimento do crime o pode 
denunciar, não estando a instauração do processo dependente de queixa 
por parte da vítima. No entanto, é importante envolvê-la nessa decisão, 
incentivando-a a procurar apoio e informação. Apoie a vítima neste 
processo, pois um dos principais obstáculos à denúncia é o isolamento 
social. Partilhar o problema pode ser o primeiro passo para a diminuição 
do sofrimento e contribuir para a sua erradicação. 

Serviços de apoio disponíveis: 
• Linha Nacional de 

Emergência Social - 144 
• Serviço de Informação 

às vítimas de violência 
doméstica - 800 202 148 

• APAV - Associação 
Portuguesa de Apoio à 
Vítima - 707 20 00 77 

• AMCV - Associação 
Mulheres contra a 
Violência - 21 380 21 65 


