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// Nordeste Transmontano

PSP criou sala específica para melhorar
o atendimento às vítimas de violência
O comando distrital da PSP de
Bragança foi dotado de uma sala
específica para o atendimento às
vítimas de crimes violentos e de
violência doméstica. O espaço foi
apresentado na passada segunda-feira, Dia da Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que a
PSP não deixou passar em claro e
organizou sessões em Bragança e
Mirandela com o objetivo de promoção de boas práticas, redefinição de metodologias e atualização
da rede de contactos. “É um espaço preparado para acolher as vítimas, independentemente se são
vítimas de crimes violentos ou de
violência doméstica. Para se sentirem confortáveis, com a reserva
necessária, por forma que o conforto nesta abordagem seja maior.
Os pessoas que hoje trabalham na
estrutura de investigação criminal são as que vão receber essas
denúncias. Todo o atendimento
está a ser mudado no comando
de Bragança”, explicou o comandante distrital da PSP, José Neto.
O número de queixas por violência doméstica na PSP não aumentou. “Mantemos os nossos indicadores habituais, mas estamos
a fazer um trabalho cada mais estruturado no sentido de perceber
quem são as vítimas, perceber se
estamos perante mulheres, homens ou descendentes”, referiu
o comandante. Os cuidados na
gestão do trabalho de investigação, nomeadamente o silêncio
das vítimas, por vezes associado
à suspensão provisória dos processos ou a validação dos depoimentos para memória futura para
que se afirme uma posição mais
clara nas audiências de julgamento, por receio e medo ou devido
às ligações familiares, estiveram
na ordem de trabalho das duas
sessões. Na iniciativa participou
Teresa Morais, procuradora da
República no Departamento de
Investigação e Acção Penal do
Porto, e Elisa Brito, colaboradora
da APAV de Vila Real.
A procuradora admitiu que “há
uma consciência maior por parte das mulheres sobre a violência
doméstica e as consequências sobre o que é a violência doméstica”,
daí que quando se fala do aumento dos números da violência, será
o aumento das denúncias, “não
seja algo a encarar negativamen-

te, mas muitas vezes deve ser encarado positivamente”.
Sobre os depoimentos para a memória futura, quando a vítima
ainda está colaborante, Teresa
Morais defende que é preciso encontrar outras alternativas “pois
não se pode onerar a vítima com
a prova do processo, porque não
é ela a responsável pela prova do
processo, mas sim o Ministério
Público que deve encontrar outros
caminhos para produzir a prova
neste tipo de crime”. Ainda assim,
esse tipo de depoimento pode evitar que a vítima “vá para aquele
ritual todo do julgamento, com o
arguido atrás e com o contraditório muito duro para ela”. acrescentou Teresa Morais.
Por dia, em Portugal, há cinco
mulheres vítimas de violência
doméstica. Este ano, entre 1 de
janeiro e 11 de novembro, foram
assassinadas 32 pessoas em contexto de violência doméstica, 23
mulheres, entre os 36 e os 50 anos,
vítimas dos maridos, companheiros ou ex-companheiros, oito homens e uma criança. Uma dessas
mulheres, Maria Albertina Lopes, com 44 anos, foi morta com
violência pelo marido com quem
vivia, que lhe desferiu vários golpes com uma catana, em Carrazeda de Ansiães, no passado dia
11 de outubro. Na mesma altura,
um homem, com 49 anos, natural de Coimbra, que se encontrava com Albertina dentro de uma
carrinha, foi também esfaqueado
e ficou ferido com gravidade, mas
já teve alta.
Segundo os dados da PSP 21%
das vítimas mortais de 2019 tinha abandonado o agressor, 53%
da mulheres assassinadas mantinha uma relação de intimidade
com o homicida e 21% já tinham
procurado romper a relação. 75%
das vítimas mortais sofria de violência doméstica. A maioria dos
homicidas são homens, entre os
36 e os 50 anos, e com emprego.
A arma de fogo foi usada em 13
homicídios. Os últimos números
relativos ao distrito de Bragança,
avançados pelo relatório anual de
segurança interna, são de 2018, e
dão conta que houve 293 episódios
de violência doméstica registados
na PSP e na GNR do distrito.
Mas, o Superintendente José Neto
tem alguns indicadores que dei-

Glória Lopes

Sessão em Bragança
xam entender que os números não
refletem a realidade. “A impressão
que tenho, fruto de algum contacto, não só com a magistratura, mas também da realidade dos
processos que já tive a oportunidade de acompanhar, os números
não revelam as evidências. Temos
situações em que as pessoas não se
aproximam da justiça, por receio,
pela exposição e especial vulnerabilidade que as coloca perante a
sociedade que é fechada, pequena
e que naturalmente é muito cúmplice”, acrescenta.
Se é assim, o comandante distrital considera que são precisas mais
ações deste género para que as vítimas de violência doméstica acreditem que o seu caso vai ter solução. “Isto é um trabalho que nós
vamos fazer”, garante José Neto.
Refira-se que em 2018, o distrito
de Bragança registou uma diminuição de 3% nas ocorrências de
violência doméstica registadas
pela PSP e GNR.
O vereador da câmara de Mirandela destaca o papel relevante de
toda a rede social do concelho
que procura dar uma resposta permanente a estas situações.
“Ajudamos ao nível da prevenção
e das respostas concretas às próprias vítimas, como apoio psicológico, encaminhamento para o
Ministério Público e o próprio
alojamento para as vítimas. Estamos a preparar para 2020 um
plano de ação ainda mais forte
que assenta na capacitação dos
nossos técnicos e no trabalho em
rede com as forças de segurança”,
adianta Orlando Pires.
Desde o mês de agosto deste ano,
já se encontra em funcionamento, no Centro Cívico Dr. Adolfo
Mariz, um núcleo do Gabinete
de Apoio à Vítima, fruto de um
protocolo estabelecido com a Liga
dos Amigos do Centro de Saúde
de Alfândega da Fé
Glória Lopes/Fernando Pires
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DESDE O INÍCIO DO ANO

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA MATOU 32 PESSOAS
ENTRE 2013 E 2018 A
APAV REGISTOU 43.456
PROCESSOS DE APOIO A
VÍTIMAS DESTE CRIME
O número de mulheres mortas,
vítimas de violência doméstica, aumentou de 20 em 2017 para 24 em
2018. Todas as vítimas tiveram ou
tinham uma relação com o agressor,
sendo os casos mais predominantes entre casais ou ex-casais. Os
casos de violência doméstica que
terminam em morte da vítima continuam a aumentar e já atingiram
32 pessoas em 2019, das quais 23
eram mulheres, oito eram homens
e uma criança.
A história de cada uma delas
pode ser lida na notícia “Não digam
que foi por amor” da jornalista
Raquel Moleiro publicada recentemente pelo semanário Expresso.
A Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima (APAV) divulgou as
estatísticas de vítimas de violência
doméstica de 2013 a 2018 no Dia
Internacional pela Eliminação da
Violência Contra as Mulheres assinalado a 25 de novembro.
Entre 2013 e 2018 a APAV registou 43.456 processos de apoio a
pessoas vítimas de violência doméstica que se traduziram em 104.729
factos criminosos. Destes, 100.049
são crimes de violência doméstica

em sentido estrito, que correspondem a atos criminosos enquadráveis
no artigo 152º do código penal, e
4.680 são crimes de violência em
sentido lato que inclui outros crimes
em contacto doméstico. Das 43.456
vítimas, 37.294 são do sexo feminino, 5.963 do sexo masculino e 199
não foram possíveis de apurar. Em
33,3% dos casos o cônjuge era o
agressor; 21,1% outros; 16,1% companheiro(a); 11% filho(a); 10,1%
ex-companheiro(a); e 8,4% pai/mãe.
Dos 43.456 casos de violência
doméstica, 6.928 dizem respeito a
2018, 6.909 a 2017, 7.232 a 2016,
7.878 a 2015, 7.238 a 2014 e 7.271
a 2013. A idade das vítimas está
entre o zero e os 10 anos em 245
dos casos registados no ano passado, entre os 11 e os 17 em 268,
entre os 18 e os 25 em 468, os 26
e os 35 em 859, os 36 e os 45 em
1.235, os 46 e os 55 em 968, os 56
e os 64 em 556, em mais de 65 em
694 e não foi possível apurar qual
a idade em 1.635 dos casos. Já o
estado civil das vitimas era em 2.237
dos casos casadas, 620 divorciadas,
358 separadas, 1.502 solteiras, 830
em união de facto, 229 viúvas e não
foi possível apurar o estado civil em
1.157 dos casos. O tipo de família
era em 317 dos casos alargada, 704
indivíduo isolado, 959 monoparental, 2.612 nuclear com filhos, 439
nuclear sem filhos, 84 outro e 1.352
não foi possível apurar.

18.330 DOS CASOS
PARTIRAM DE UMA
QUEIXA OU DENÚNCIA
Dos 43.456 casos de violência
registados nos últimos cinco anos,
18.330 partiram de uma queixa e/ou
denúncia, 19.445 não partiu desse
modo e 6.737 dos casos não foi
apurada a forma como foram dados
a conhecer. Nestes crimes, 38.182
agressores eram do sexo masculino,
5.664 do sexo feminino e 666 não
foram possíveis apurar. As idades dos
agressores variavam entre o zero e
os 17 anos em 282 dos casos, 18 a
25 anos em 1.610, 26 e 35 em 3.889,
36 e 45 em 6499, 46 e 55 em 4.924,
56 e 64 em 2.608, mais de 65 em
2.148 e não conseguiram apurar a
idade em 22.552 casos.
A duração das agressões registadas em 2018 tiveram a duração
entre um a seis meses em 311 dos
casos, sete meses a um ano em 426,
dois a seis anos em 928, sete a 11
anos em 352, 12 a 25 anos em 465,
26 a 40 anos em 232, mais de 40
anos em 72 casos e não foi possível
saber o espaço temporal em 3.206
casos.
Em 6.052 dos casos a vitimização foi continuada, 288 não
continuada e 776 não sabem ou
não responderam. Os dados da
APAV dão a conhecer a atividade
dos agressores dos casos registados,

SE PRECISAR DE AJUDA LIGUE
PARA A LINHA DE APOIO À VÍTIMA
Se vive ou testemunha um caso em contexto de violência
doméstica pode ligar para a Linha de Apoio à Vítima através
do 116 006 nos dias úteis das 9h00 às 21h00. A chamada é
gratuita.
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DIA 12 DE DEZEMBRO

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA DEBATE
PROJETOS DE LEI SOBRE VIOLÊNCIA
APRESENTADOS PELO BLOCO
DE ESQUERDA NO INÍCIO DESTA
LEGISLATURA

entre os quais daremos destaque aos
que correspondem ao ano de 2018,
em que 1.038 estavam desempregados, 2.751 empregados, 79 eram
estudantes, 533 reformados, 11 domésticos(as), 79 incapacitados para
trabalhar, 79 outra atividade e 2.546
não sabem ou não responderam. O
local dos crimes foi em residência
comum em 64,3% dos casos, na
residência da vítima em 13,5%, em

lugar ou na via pública em 8,4%, na
residência do autor em 5%, no local
de trabalho em 2,2% dos casos e não
foi possível apurar por não saberem
ou não responderem em 6,6% dos
casos. Os dados das estatísticas de
anos anteriores podem ser consultados neste estudo disponível no
site da APAV.
DIANA FAMILIAR
dianafamiliar@labor.pt

O Dia Internacional para a Eliminação da Violência
Contra as Mulheres foi assinalado no dia 25 de
novembro.
O Bloco de Esquerda deu nesse próprio dia uma
conferência de imprensa para dar a conhecer dois
projetos de lei relacionados com a violência que o seu
grupo parlamentar apresentou no início desta legislatura e que vão ser discutidos já no dia 12 de dezembro
pela Assembleia da República.
O primeiro projeto pretende reconhecer as crianças
que vivem ou testemunhem um contexto de violência
doméstica como vítimas desse crime público para que
possam ter acesso às respostas sociais e possam ser
protegidas do agressor. Já o segundo tem o intuito de
tornar obrigatória a recolha do testemunho das vítimas
do crime de violência doméstica num prazo máximo de
72 horas após a denúncia para que não permita que
as vítimas sejam alvo de pressões familiares, sociais,
entre outras.
Este “é o grande problema de segurança no país,
o quarto mais seguro do mundo, no entanto continuam
a ser assassinadas dezenas de mulheres por ano vítimas de violência”, afirmou Moisés Ferreira, deputado
sanjoanense eleito pelo Bloco de Esquerda no distrito
de Aveiro, ao labor.
“Nos últimos 15 anos foram assassinadas 500
mulheres vítimas deste crime”, por isso “os números
são a prova de que ainda há muito a fazer” e “temos
de responder a isto enquanto país”, assumiu Moisés
Ferreira, relembrando que este é “um tema para o qual

o Bloco de Esquerda tem olhado sempre com enorme
sensibilidade” e que “a violência doméstica hoje é
crime público por proposta apresentada pelo Bloco
quando nasceu há 20 anos”.

BLOQUISTAS QUESTIONAM
MUNICÍPIOS SOBRE O SEU PAPEL EM
RELAÇÃO À VIOLÊNCIA
O deputado sanjoanense adiantou que o seu partido quer “reforçar os mecanismos legais, jurídicos e
penais”, mas não só, considerando que “é preciso fazer
mais e as autarquias têm um papel” a desempenhar
em relação à violência doméstica.
Nesse sentido, os bloquistas enviaram no dia 25
de novembro um requerimento aos municípios do
distrito de Aveiro, incluindo o de S. João da Madeira,
para saber quais os meios disponíveis para realizar
ações de sensibilização sobre a violência nas escolas,
tendo em conta os números de violência no namoro,
e em meios públicos, dando a conhecer os números de
vítimas e onde se podem dirigir para denunciar. Bem
como qual o número de apartamentos de emergência
para vítimas de violência doméstica, onde podem ficar
até reorganizarem a sua vida. “Sabemos que muitas
vezes a violência doméstica radica de uma violência
económica em que as vítimas são muito dependentes
economicamente”, o que leva a que “o passo de se
distanciarem do agressor seja muito complicado”,
considerou Moisés Ferreira ao labor.
DIANA FAMILIAR
dianafamiliar@labor.pt
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ELIMINAÇÃO
DA VIOLÊNCIA CONTRA
AS MULHERES
7o % de mulheres sofrem de violência ao longo da sua vida, dita a UN Woman. Entre
os anos de 2013 e 2018 registaram-se 43.456 processos de apoio a pessoas vitimas de
violência doméstica, torna a público a APAV.
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No âmbito do 25 de novembro, Dia Internacional
pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, foram várias as entidades que promoveram atividades
e campanhas no sentido de sensibilizar, essencialmente, a comunidade para esta problemática que já
se demonstrou estrutural e que afeta as mulheres.
A falta de igualdades nas relações entre homens e
mulheres, na contínua discriminação pelo género
feminino em diversos setores da sociedade, está na
origem da violência contra as mulheres. Esta violência, que se representa em diferentes vertentes como
física, sexual, económica, psicológica, entre outras,
não se restringe somente a uma cultura, religião, país
ou grupo específico de mulheres. A violência contra
as mulheres é comumente experienciada por via física e psicológica, sem classificação concreta de faixa
etária ou até classe social.
As políticas sociais trabalham em direção à construção de uma real igualdade de direitos, de género, de
oportunidades entre homens e mulheres e, são estas
políticas, determinantes no avanço social de um país
e, é plausível arriscar afirmar que é determinante no
avanço da humanidade.
4

A ORIGEM DO DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
O dia 25 de novembro de 1960 ficou marcado pelo
trágico assassínio das Mirabal, três irmãs ativistas políticas, na República Dominicana. Estas foram assassinadas por ordem do ditador Rafael Leónidas Trujillo.
No ano de 1981 celebrou-se o l Encontro Feminista
Latino-americano e do Caribe em Bogotá, Colômbia onde, em memória das irmãs Mirabal, decidiram
marcar e lembrar o 25 de novembro como o Dia Internacional da não Violência contra as Mulheres.
Já no ano de 1993, a Assembleia Geral das Nações
Unidas aprovou a Declaração sobre a Eliminação da
Violência contra a Mulher. A Assembleia reconheceu
a importância de clarificar a declaração dos direitos
que asseguram a eliminação de toda a violência contra a mulher, em todas as suas formas, criando um
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compromisso dos Estados e da comunidade internacional a fim de eliminar a violência contra a mulher.
Foi no ano de 1999, a 17 de dezembro, que a mesma
Assembleia designou o dia 25 de novembro como
Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a
Mulher. Neste sentido, a ONU motivou os governos,
organizações internacionais e as não governamentais a organizar iniciativas diversas com o propósito
de sensibilizar a sociedade a respeito desta problemática e, a ter esta data como comemorativa internacional.
A partir do ano de 2006 foi desenvolvido um trabalho no sentido de demonstrar aos Estados da necessidade e obrigação de prevenirem a violência contra
a mulher, tratando a desigualdade e discriminação
generalizada, com punição prevista para os agressores.

VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
A violência contra as mulheres é efetivamente uma
violação dos direitos humanos, assente na desigualdade a vários níveis com base no género. A prevenção também é efetivamente possível.
Contudo, apesar de todos os esforços e trabalhos
que vêm a ser desenvolvidos por entidades públicas
e privadas, através de campanhas de sensibilização,
iniciativas de alerta, entre outras com o mesmo propósito, verifica-se que o avanço ainda não é suficiente e resta um bom percurso por percorrer. Apesar
da legislação e das políticas públicas terem tido um
bom avanço no início do século XXI, o problema da
impunidade persiste. A justiça fecha os olhos. É cega.
E os agressores seguem impunes.
A ausência de políticas de proteção das vítimas de
violência é o reflexo da irresponsabilidade dos Estados, o que se manifesta em diferentes setores da
vida social. As políticas públicas reforçam ou reduzem o impacto de género. Estas devem contribuir
para uma maior igualdade, embora alguns países
com legislação precária ainda ignorem estas questões, acionando ainda mecanismos que geram mais
violência e maiores desigualdades de género.
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TODO E QUALQUER DANO FÍSICO, SEXUAL
OU PSICOLÓGICO QUE ENVOLVA COERÇÃO
OU PRIVAÇÃO DO LIVRE ARBÍTRIO, TANTO NA
VIDA PÚBLICA COMO PRIVADA, É CONSIDERADO UM ATO DE VIOLÉNCIA.
O combate à violência doméstica é uma das prioridades do Governo português, sendo considerado
prioridade absoluta para o Ministério da Administração Interna. Este tem vindo a reforçar as campanhas
de sensibilização, a incrementar a coordenação entre diferentes entidades, aumentando a capacidade
de resposta e melhorando a rede de atendimento e
apoio às vítimas.
Neste 25 de novembro de 2019, segundo dados
disponibilizados pelo ministério da Administração
Interna, já se registam 52 ações sobre esta temática,
destinadas às diversas unidades e hierarquias das
Forças de Segurança, permitindo uma melhor prepa-
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ração e competência de todos os agentes envolvidos
em processos de violência.
A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género também desempenhou um papel importante na
dinamização de várias iniciativas junto de entidades
como Câmaras Municipais, Centros Sociais e Paroquiais, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens,
Agrupamentos de Escolas, Delegações da Cruz Vermelha, Associações, Gabinetes de Apoio à Vítima,
Núcleos de Intervenção, entre outros, um pouco por
todo o país.
Por sua vez, a APAV também se destacou pela apresentação da estatística "Vítimas de Violência Doméstica
2013-2018", pela Campanha #Ditadoslmpopulares de
combate à violência contra mulheres, pela Exposição
"Olha"de Valter Vinagre na Presidência do Conselho de
Ministros, bem como outras exposições, pela participação no debate "Violência contra as Mulheres — Um
desafio para o SNS"em Lisboa, por iniciativas de sensi-
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bilização e, pela Marcha pelo Fim da Violência Contra
as Mulheres em Lisboa, entre outras atividades.

É IMPORTANTE CELEBRAR TODOS OS VINTE E
CINCOS DE NOVEMBRO.
É necessário continuar a sensibilizar a comunidade
em prol de melhores estatísticas, de futuros mais felizes e de menos vítimas de violência de género.
Para terminar os festejos deste 25 de novembro recorde sempre que a mulher é violentada quando a
vontade de outro lhe é imposta, quando os seus limites não são respeitados, quando a sua individualidade, identidade e dignidade é pisada. A força sobre
a mulher não é - jamais será - sinónimo de poder, de
superioridade ou de orgulho. A igualdade de género
é uma igualdade de direitos: direito à vida, direito à
expressâo, direito à liberdade.
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25 anos da APAV assinalados no
Centro Cultural do Politécnico
CONFERÊNCIA O Centro Cultural Penedo da Saudade, do
Instituto Politécnico de Coimbra, acolhe amanhã, a partir das
18h30, uma conferência que assinala os 25 anos da Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima
(APAV) de Coimbra.
“Que mudanças em 25 anos?
O Eu e o Outro. Um lugar para
a APAV” é o tema da conferência que terá como principal
orador Álvaro Laborinho Lúcio, membro fundador e presidente da Assembleia-Geral da
APAV e da Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família, assim como
membro de várias associações
ligadas aos Direitos da Criança.
Durante a conferência, o ex-ministro da Justiça, procurador da República, inspector do
Ministério Público, entre outras funções, fará um balanço
das mudanças dos últimos 25
anos em Portugal no que res-

Laborinho Lúcio é o orador da conferência

peita às mais variadas situações de violência.
De acordo com o relatório
anual da APAV, houve, de 2016
para 2018, um aumento de 31%
dos atendimentos na associação relacionados com casos de
violência. 76% das vítimas estiveram sujeitas a uma violência continuada, mais de 51%
dos casos de violência acontecem na residência comum de

agressor e vítima, o que significa que se trata de conjuge ou
familiar próximo.
Mais de 82% das vítimas são
mulheres, a média de idade é
41 anos. A grande maioria dos
agressores são conjuges, companheiros, mas também filho,
pai ou mãe. Igualmente preocupante, de acordo com o relatório, é o aumento da violência com pessoas seniores.|
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Alunos de Turismo
entregaram
425 euros à APAV

Verba angariada com a conferência “20 anos a qualificar... e agora?”

SOLIDARIEDADE No âmbito
das comemorações dos 20
anos da Licenciatura em Turismo da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Viseu
(ESTGV), do Politécnico de Viseu, a direcção do curso, em
conjunto com os alunos finalistas, entregou 425 euros Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima (APAV).
A verba resultou da realização da conferência ‘20 Anos a
Qualificar… e Agora?’, que contou com as presenças de
Adriana Rodrigues, chefe do
Núcleo de Administração Geral e Comunicação da Turismo
Centro de Portugal, Joaquim
Antunes, responsável pela
criação da licenciatura em Tu-

rismo, Nuno Neves de Sousa,
primeiro aluno inscrito na licenciatura e actualmente CEO
da Wine Concept – o distribuidor de histórias, e Jorge Sobrado, vereador da Cultura, Património, Turismo e Marketing
Territorial da Câmara Municipal de Viseu.
As comemorações dos 20
anos da licenciatura em Turismo continuaram com o jantar comemorativo ‘Viagem no
Tempo’ na Quinta Fontinha da
Pedra.
O dinheiro foi angariado
através da ajuda de parceiros,
com o jantar comemorativo e
através de outras iniciativas
desenvolvidas pelos alunos ao
longo do semestre.. |
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Violência doméstica
debatida em Mangualde
SEMINÁRIO Uma centena de
pessoas participaram, na passada sexta-feira, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandra Alves,
no Seminário “Perspectivas e
Olhares sobre a Violência Doméstica – Intervenção, Acompanhamento e Impacto nas
Crianças”.
A iniciativa decorreu no âmbito da Comemoração do Dia
Internacional para a Eliminação
de Todas as Formas de Violência
Contra as Mulheres.
Asessão de abertura arrancou
com Maria José Coelho, vereadora da Câmara Municipal de
Mangualde, Márcia Martins, directora do Centro Distrital da
Segurança Social de Viseu. A
moderadora foi Cristina Lopes,
conselheira municipal para a
Igualdade.
Pelas 15h00, falou-se sobre
“Prevenção da Violência na Comunidade – Como trabalhar”
com a intervenção de Ana Paixão, da Questão de Igualdade Associação para a Inovação Social. Seguiram-se as temáticas
“Violência Doméstica – Como
Intervir”, por Elisa Brites, da
APAV - Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima; “A Violência
Doméstica e o Impacto nas
Crianças e seu Futuro”, por Tatiana Louro, da Cinco Sentidos
– Espaço de Reabilitação e Intervenção Psicoeducacional; e
“Violência Sexual – Masculinidades e Prevenção”, por Ângelo

Fernandes, daAssociação Quebrar o Silêncio.
Às 17h00 falou-se sobre “Intervenção e abordagem estatística”, pelo sargento-ajudante
Cruz da Guarda Nacional Republicana, e pelas 17h30 decorreu a sessão de encerramento
com a intervenção de Elza Pais,
deputada daAssembleia da República e investigadora.
Exposição “Episódios de uma
Vida” patente até sexta-feira
Ainda no âmbito da Comemoração do Dia Internacional
para a Eliminação de Todas as
Formas de Violência Contra as
Mulheres, estará patente na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, até
sexta-feira, a exposição "Episódios de uma Vida".
Esta resulta de um conjunto
de conversas com a população
sénior de Marvila, em Lisboa,
dinamizadas pelas Associações
Questão de Igualdade e Quebrar o Silêncio, desenvolvidas
no âmbito do Projecto Academia Sénior de Marvila, financiado pelo Programa BIP/ZIP Parcerias Locais 2018.
As conversas giraram em
torno dos Direitos Humanos e
foram abordados tópicos como
o acesso à educação, ao trabalho, à partilha das responsabilidades familiares e as relações
de intimidade, entre outros temas.|
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Violência Doméstica 2013-2018

APAV apoia 43 mil pessoas
A
Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima (APAV) registou em cinco anos
104.729 crimes de violência doméstica e
apoiou 43.456, a maioria (86%) mulheres.
De salientar que em 2018 foram apoiadas
em Setúbal pela APAV segundo estatísticas oficiais 194 vítimas. Num conjunto
de estatísticas que abrangem o período
2013-2018 divulgadas a 25 de Novembro, Dia Internacional para a Eliminação
da Violência contra as Mulheres, a APAV
refere que “com idades compreendidas
entre os 26 e os 55 anos (cerca de 42%),
as vítimas de violência doméstica eram
sobretudo mulheres casadas (33,7%) e
pertenciam a um tipo de família nuclear
com filhos (41,2%)”. Tendo em conta o

tipo de problemáticas existentes, prevalece o tipo de vitimação continuada em
cerca de 80% das situações, com uma duração média entre os dois e os seis anos
(16,9%). Os dados da APAV indicam que a
residência foi o local mais escolhido para a
“ocorrência dos crimes” em cerca de 64%
das situações. Já as queixas/denúncias registadas ficam-se nos 41,2% face ao total
de autores de crime assinalados. As vítimas continuam a ser maioritariamente do
sexo feminino – cerca de 86 % – a mesma
percentagem de autores do crime/agressores do sexo masculino. Só em 2019, 33
pessoas já foram mortas em contexto de
violência doméstica, entre 25 mulheres
adultas, uma criança e sete homens.
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PSP apela à denúncia da violência doméstica
EUNICE FRANCISCO

DR

[ eunicefrancisco@badaladas.pt ]

Na semana em que se assinalou o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, a 25 de novembro, várias
foram as entidades que lançaram campanhas e ações de sensibilização para combater o flagelo da violência doméstica no país.
A PSP de Torres Vedras também se mobilizou nesse sentido
percorrendo as ruas da cidade numa abordagem direta aos cidadãos, divulgando junto da população em geral a importância da
denúncia desse tipo de crime e a existência do Gabinete Intermunicipal de Apoio à Vítima (GIAV), um serviço que presta atendimento social, psicológico e jurídico gratuito às vítimas deste crime
na região Oeste.
A violência doméstica é considerada um crime público, o que
significa que não é necessário que seja a vítima a apresentar queixa. Qualquer um, seja vizinho, amigo, colega ou até mesmo desconhecido, pode denunciar cenários de violência e evitar uma possível morte.
Por isso alguns antigos provérbios há muito que deixaram de
fazer sentido. “Entre marido e mulher devemos meter sempre a
colher. A violência doméstica é uma situação preocupante. Todas as
pessoas devem estar atentas e preocupadas em denunciar”, caso
tenham conhecimento ou só desconfiem.
A denúncia é um passo fundamental para que as autoridades
possam intervir e colocar fim a um possível cenário de violência,
sublinhou o subcomissário Horta da PSP de Torres Vedras ao Badaladas, que acompanhou a ação de sensibilização da Polícia no
passado dia 27.
Se é ou conhece alguém vítima de violência doméstica dirijase a qualquer esquadra da PSP, posto da GNR, piquete da Polícia
Judiciária ou Tribunal, porque vale a pena denunciar.
Numa primeira abordagem os agentes dirigiram-se aos condutores. Homens e mulheres, mais jovens ou mais velhos, todos

PSP sensibiliza população para o crime de violência doméstica

A denúncia pode ser feita:
• Através do 112 - Número Nacional de Emergência (grátis, disponível
24 horas)
• No Ministério Público, que funciona nos tribunais.
• Em qualquer esquadra ou departamento da Polícia de Segurança
Pública, Guarda Nacional Republicana ou Polícia Judiciária.
• Também se podem apresentar denúncias ao Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras, ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, em gabinetes médico-legais e em hospitais onde existam peritos médico-legais.
Onde pode pedir ajuda:
• Gabinete Intermunicipal de Apoio à Vítima - 261 094 900, giav@centroparoquialtvedras.pt
• Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) - 116 006 - Linha
de Apoio à Vítima (chamada gratuita, dias úteis das 9h às 21h)
• Em qualquer esquadra ou departamento da Polícia de Segurança
Pública, Guarda Nacional Republicana ou Polícia Judiciária.
• 112 - Número Nacional de Emergência (grátis, disponível 24 horas)
• 114 - Linha Nacional de Emergência Social (grátis, disponível 24 h)
• 800 202 148 - Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica (grátis, disponível 24 horas)

reagiram de forma positiva à ação da PSP, ainda que a maioria tenha revelado desconhecer a existência do GIAV.
Américo Miranda, emigrante na Alemanha há 46 anos, não
ficou surpreendido com a abordagem da PSP, que “devia fazer
estas ações mais vezes”. Aos 69 anos acredita que “o problema,
infelizmente, é as mulheres terem medo de denunciar”.
Para Cristiana, de 49, estas ações são fundamentais para despertar consciências. “Às vezes temos a violência doméstica tão perto de nós e não sabemos. As pessoas estão pouco atentas, cada vez
mais se fecham e não querem ver a situação ao lado da porta”.
Do alto dos seus 75 anos de vida o torriense Luís Silva acredita que a violência doméstica sempre foi um flagelo. “Só não se
sabia. Hoje sabe-se de tudo e ainda bem” e garante que “se souber
de algum caso informo as autoridades. É um crime e meia dúzia de
anos de prisão para quem o comete é pouco”.
Nas ruas, na farmácia, nos cafés o apelo à denúncia foi sendo
transmitido pelos agentes ao longo da manhã, porque denunciar
também é uma forma de combater as estatísticas, as mesmas que
revelam que desde o início deste ano ano já morreram, em Portugal, 33 vítimas de violência doméstica: 25 mulheres, uma criança e sete homens.
Em comunicado enviado às redações o Ministério da Administração Interna (MAI) diz que o combate à violência doméstica
é uma prioridade absoluta. Dados divulgados pelo MAI revelam
que em 2018 a PSP e a GNR receberam mais de 26 mil queixas
de violência doméstica. Entre 2013 e 2018 a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) registou mais de 104 mil crimes em
contexto de violência doméstica e 43.456 processos de apoio a
vítimas, dados anunciados pela associação no Dia pela Eliminação
da Violência contra as Mulheres.
Segundo a APAV, a maioria das vítimas de violência doméstica apoiadas são mulheres e os agressores eram maioritariamente
homens. “Cerca de 42% das pessoas vítimas de violência doméstica tinham entre 26 e 55 anos”, sublinha a APAV.
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APAV atribui
menção honrosa
a aluna da FDUC
Sara Vera-Cruz Quintas, aluna
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, conquistou uma menção honra no
Prémio APAV para a Investigação 2019 pela investigação
“Mutilação Genital Feminina
na Guiné-Bissau: Para quando
a sua erradicação?”.
O vencedor da 5.ª edição do
Prémio APAV para a Investigação, entregue ontem, em Lisboa, foi Nélson Alves Ramalho,
com o trabalho “Virar Travesti:
Trajectórias de Vida, Prostituição e Vulnerabilidade Social”.
Desenvolvido no âmbito do
doutoramento no Instituto Superior de Ciências do Trabalho
e da Empresa – Instituto Universitário de Lisboa, o trabalho
resulta de cinco anos de investigação e experiência com a
população travesti trabalhadora do sexo.
Mariana Pinto, colaboradora
APAV e aluna da Faculdade de
Direito da Universidade do
Porto conquistou também
uma menção honrosa por
“Permanecer, abandonar ou retomar à relação abusiva: percepção de mulheres vítima de
violência conjugal”.|
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APAV atribuiu Prémio Investigação
A Associação Portuguesa de
Apoio, atribuiu o Prémio APAV para
a Investigação 2019, no dia 12 de
dezembro, a Nélson Alves Ramalho,
com o trabalho “Virar Travesti:

Trajectórias de Vida, Prostituição e
Vulnerabilidade Social”. Este
trabalho retrata um grupo social
que tem sido negligenciado pela
sociedade e pelas instituições, este

preenche lacunas no conhecimento
científico, com ganhos relevantes
não só para a problematização do
género e da sexualidade, como
também para a “desocultação”.
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II Gala dos Sonhos angariou
514,93 euros a favor da APAV
| Mariana Martinho |

A II Gala dos Sonhos –
Juntos celebramos a vida,
da Infinity Events, reuniu,
no dia 7 de dezembro, várias atuações para uma
noite de homenagem a todas as vítimas de violência
doméstica, no pequeno auditório do Centro Cultural e
de Congressos das Caldas
da Rainha (CCC), cujo valor
angariado - 514,93€ - reverteu a favor da APAV- Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima.
Criada no início deste
ano por João Santos, Sandra Vila, Rui Xavier e Micaela Ferreira, a ‘Infinity Events’
tem como intuito a criação
de eventos solidários para
promover e ajudar as fundações e associações do país.
“Iniciámos este projeto com
o objetivo de sensibilizar as
pessoas para a promoção
da igualdade na diferença e
estatuto, e acrescentar valor
às causas que abraçamos”,
explicou o diretor geral da
Infinity Events, João Santos.
Nesse sentido, “este ano
decidimos ajudar a APAV,
com o objetivo de chamar
atenção para este tema,
que só este ano conta com
mais de 33 pessoas mortas,
em contexto de violência doméstica”.
Além dos vídeos de sensibilização à causa, a noite
também contou com o talento de vários artistas, que
animaram o público presente. Concertinas D’Óbidos,
banda The Voodoo Childs,
Grupo Coral das Caldas da
Rainha, entre outros, atuaram gratuitamente para esta
causa.
Após o espetáculo, João
Santos referiu que “mais
uma vez saímos da gala
com a sensação de missão
cumprida”, adiantando que
para o ano “cá estaremos
novamente, mas com a en-

A gala contou com o talento de vários artistas

Grupo Coral das Caldas da Rainha

Banda The Voodoo Childs
trega dos prémios Reconhecimento e Excelência”.
Durante a gala também

foram entregues os respetivos prémios aos vencedores
do sorteio das rifas (1.º Pré-

mio: Sónia Cristina e 2.º Prémio: Ana Maria Fonseca).

Correio da Manhã Norte
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APAV VAI RECEBER
PRÉMIO NO PORTO
A Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima (APAV)
vai receber o prémio D. António Francisco, no valor de
75 mil ouros, amanhã, no Palácio da Bolsa, no Porto.

21-12-2019

II

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,79 x 10,60 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

1

A

NNW/VINIMIO111 1VSIJUStil1.Ji.

ID: 84084756

Meio: Imprensa

APAV recebe prémio
D. António Francisco
sounmaznwez A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
(APAV) recebeu o prémio D. António Francisco, iniciativa
da Associação Comercial do Porto, da Irmandade dos Clérigos e da Misericórdia do Porto. O galardão no valor de 75
mil euros foi entregue ontem no Palácio da Bolsa. "O projeto selecionado representa uma causa que merece sempre
a maior atenção", sublinham os promotores.
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ARGANIL

APAV no Agrupamento de Escolas

No dia 10, o Agrupamento de
Escolas de Arganil recebeu, no
âmbito do Programa Parlamento dos Jovens, três elementos do
Gabinete de Apoio à Vitima de
Coimbra que dinamizaram duas
sessões sobre a temática da "Violência doméstica e no namoro", a
primeira, destinada a alunos do
Secundário teve lugar no auditório da Biblioteca Municipal, e a
segunda, destinada a alunos do
8.° e 9.° anos, decorreu no auditó-

rio da Escola Básica.
Acompanhados pelos respetivos professores, os alunos seguiram a apresentação com atenção
e interesse e participaram de
forma entusiasmada, colocando
questões e dúvidas. As jovens dinamizadoras das sessões partilharam com os alunos experiências
de atendimento, estratégias de
proteção e informações úteis relativas ao trabalho desenvolvido
pelos voluntários da Associação.
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Aproveitou a entrada

de vizinho para esperar
a ex-mulher e matá-la
Moldava de 38 anos foi atingida com duas facadas no peito, na entrada do
prédio onde vivia. Filho tentou protegê-la, mas foi agredido pelo pai, já detido
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mortes por violência
doméstica este ano, na
sua maioria mulheres.
Os números são superiores aos de 2019. De
2013 a 2018, a Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima (APAV) ajudou
43 456 pessoas agredidas por familiares.
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Dois dias, dois casos
O homicídio de anteontem à noite aconteceu
:um dia depois de uma
:outra mulher brasileira,
de 35 anos, ter sido degolada pelo companheiro, em Leiria. O homem
¡vai aguardar julgamento
em prisão preventiva.
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Mulher foi encontrada ferida na entrada do prédio onde residia, no bairro municipal da Encosta da Carreira, em Cascais
Inês Banha*
ines.banha@jn.pt

,Anos até pedir ajuda
Na maioria dos processos abertos pela APAV, o
pedido de ajuda surge,
por norma, após dois a
seis anos de maus-tratos. Mas houve 1790 siutuações em que só acon[ teceu depois de mais de
25 anos de violência
'praticada por familiares.
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Uma mulher de 38 anos,
de nacionalidade moldava, foi
morta à facada pelo antigo companheiro, seu compatriota, em Cascais. O homem terá aproveitado a
entrada, anteontem à noite, de
um outro morador para se infiltrar
no prédio onde residia a vítima e,
assim, apanhá-la ainda antes de
estar abrir a porta de casa. O filho
do ex-casal, com cerca de 20 anos,
ainda tentou proteger a mãe, mas
acabou agredido na cabeça pelo
pai. O alegado homicida, de 43
anos, já foi detido.
Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a
mulher foi atingida com duas facadas no peito, perto das 22.45 horas de sábado. Quando as autoridades chegaram ao local, alertadas
pelos vizinhos, a vítima ainda estava viva e foi assistida pelo
CASCAIS

INEM, mas não resistiu aos graves
ferimentos, morrendo na entrada
do prédio onde residia. O corpo foi
retirado já de madrugada.

CIDADANIA

Qualquer pessoa
pode denunciar
violência doméstica

PROBLEMAS DE ALCOOLISMO

De acordo com informações recolhidas pelo JN no local, a família
mudara-se há cerca de um ano
para o bairro social da Encosta da
Carreira, em Cascais. A separação,
recente, ocorreu há um mês, altura em que o presumível homicida
se mudou para um quarto arrendado na mesma urbanização. Na
base da rotura, estarão problemas
de alcoolismo do moldavo.
Anteontem, o homem estaria
mais uma vez embriagado. Seriam
22.15 horas quando, já alcoolizado, passou por um café existente
no bairro para tentar comprar tabaco fiado. O tom terá sido, como
habitualmente, cordial, mesmo
depois de a proprietária do estabelecimento ter recusado o negócio.

O crime de violência doméstica é público e, por
isso, pode ser denunciado
por qualquer pessoa às autoridades, incluindo aquelas
que só conhecem o caso e
não são vítimas. A denúncia
pode ser feita na PSP e na
GNR, entre outras entidades. Existem ainda várias linhas confidenciais de apoio
à vítima, entre as quais o
800 202148, disponível durante todo o ano, 24 horas
por dia. Já a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
pode ser contactada através
do 126 oo6, entre as 9 e as 21
horas dos dias úteis. As chamadas são gratuitas.

De seguida, abandonou o café,
aparentemente em direção à sua
habitação.
Porém, o percurso terá sido outro. Poucos minutos depois, um
vizinho da sua ex-mulher, funcionária numa lavandaria, foi surpreendido pelo suspeito quando
passeava o cão. Assustado, refugiou-se no próprio prédio - um
momento que terá sido aproveitado pelo alegado homicida para se
infiltrar no edifício e esperar pela
chegada da antiga companheira.
O homicídio aconteceu ainda na
entrada do prédio. O filho de ambos - que residia com a mãe e a
acompanhava quando tudo aconteceu - ainda tentou protegê-la,
mas foi agredido na cabeça. Em seguida, o jovem perseguiu o pai
que, contudo, acabaria por andar a
monte até de madrugada. Foi apanhado pela PSP quando, já terminado o aparato, regressou a casa.
• com ALEXANDRE PANDA. E SANDRA ALVES

