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O QUE SENTEM AS VÍTIMAS 
E COMO PROCURAR APOIO 

Violência doméstica 
contra a mulher 

A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO 

PODE SER UM SEGREDO! PARTILHAR 

O PROBLEMA PODERÁ SER O PRIMEI-

RO PASSO PARA A DIMINUIÇÃO DO 

SOFRIMENTO E CONTRIBUIR PARA 

A SUA ERRADICAÇÃO. 

RELIANE DE CARVALHO 
Hipnoterapeuta 

Autora dos livros Menina dos olhos 
da alma e A luz dos meus olhos -

- Uma viagem interior 
hipnoterapeutareliane@gmail.com 

uem pode julgar as víti-
mas de violência domés-

 

ca que não conseguiram 
ou não conseguem pro-
curar ajuda? Como e por 

que j e nunca se viveu? Como 
será a realidade destas mulheres, que 
possuem a marca da dor em substituição 
do sonho do amor? Como será viver no 
abrigo de um lar que, teoricamente, deveria 
ser o lugar mais seguro e sentir que está ali 
a iminência de um grande perigo? Onde 
é que estas mulheres podem encontrar ajuda? 
O que podem os familiares, os vizinhos, os 
amigos ou os conhecidos fazer para ajudar? 

Mulheres de todo o mundo encontram-se 
suscetíveis para experienciar violência, 
e os abusos domésticos praticados pelos 
cônjuges são os mais frequentes. Dados 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
revelam que aproximadamente 35% das 
mulheres já sofreram violência física 
e/ou sexual cometida, principalmente, 
pelo parceiro íntimo. Dessas, 42% apre-
sentaram lesões. Os parceiros homens são 
os responsáveis por 38% dos feminicídios 
(homicídio de mulheres). Em Portugal, 
no ano de 2019, morreram 35 pessoas: 
27 mulheres num total (77,14 % dos casos); 
sete homens e uma criança. Felizmente, 
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os dados apresentados revelaram o aumento 
de mais de 10% das ocorrências participadas 
à PSP e à GNR, entre janeiro e setembro deste 
ano. Além disso, houve 23% de aumento de 
procura nos centros de apoio às vítimas de 
violência doméstica. 

O QUE CHAMA A ATENÇÃO 

PARA ESTE TEMA? 

Este é um tema de elevada incidência 
a nível mundial. No Brasil, uma pesquisa 
realizada com 1.102 mulheres revelou que 
aproximadamente uma em cada cinco das 
participantes já experienciou algum tipo de 
violência doméstica ou familiar, geralmente 
praticadas pelo cônjuge. Até nos países de-
senvolvidos, cujas estatísticas apresentam 
maior escolaridade quando comparadas 
com os países menos desenvolvidos, como 
E.U.A., Inglaterra e País de Gales, os nú-
meros da violência conjugal são elevados, 
demonstrando que esse tipo de violência 
ocorre a nível mundial, em diferentes níveis 
socioeconómicos. 
O sonho de uma família ideal; o medo de 
não conseguir sustentar os filhos sozinha; 
omedo de que aconteça algo mau aos filhos; 
omedo das consequências que pode sofrer, 
caso o segredo da violência seja revelado; 
a sedução e o fascínio que muitas vezes 
os agressores exercem sobre a vítima após 
a agressão, com pedido de desculpas, presen-
tes, declarações de amor; entre outros, são 
alguns dos fatores que fazem com que estas 
mulheres permaneçam nestes ciclos altamente 
dolorosos e extremamente difíceis de suportar 
durante anos. Vivem no que chamamos de 
espiral da violência, que passa pelas fases 
de lua de mel (carinho, paixão, presentes, 
promessas, reconciliação, liberdade); fase 
de tensão (insulto, humilhação, intimidação, 
gritos, ameaça, controlo, isolamento, medo, 
conflitos, não cumprimento de promessas); 
fase de agressão (empurrão, beliscão, puxão 
de cabelo, sufocamento, atirar objetos, estalos, 
pontapés, espancamento), podendo evoluir 
até à morte. Neste contexto, a violência 
é experienciada de forma duradoura e cíclica 
ao longo do relacionamento. Estudos nacio-
nais e internacionais apontam um tempo 
médio de convivência de sete a 10 anos. 
A permanência neste tipo de relacionamento 
por longos períodos acontece devido à forma 
cíclica com que é experienciado pelas mulhe-
res, e isso, juntamente com todos os outros 

fatores de ordem emocional e financeira, como 
os medos citados anteriormente, acabam por 
representar a dificuldade dessas mulheres de 
saírem da situação em que se encontram. 
Quando se pensa nas consequências disso 
tudo, além do risco de vida, o grande alerta 
para nós, profissionais de saúde, são as con-
sequências que estas agressões provocam 
a nível psicológico. A violência doméstica 
nas suas variadas formas ataca não apenas 
ocorpo físico, mas também todo o conjunto 
que constitui e envolve a vítima, os filhos, 
o ambiente familiar, o ambiente profissio-

 

nal, o meio de convívio social, interferindo 
nas suas crenças e modificando projetos, 
limitando a criatividade, força de expressão, 
capacidade de realização. Ou seja, além de 
agredir a capacidade de fazer, interfere, altera 
e dificulta a capacidade de ser. 

DESCONEXÃO TOTAL DO 

CORPO, DAS EMOÇÕES... 

Geralmente, existe nestas mulheres uma 
quebra da sua unidade psicocorporal, da sua 
força e poder, como se as palavras "conseguir" 
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INCENTIVAR A PROCURA DE AJUDA 

Como abordado neste artigo, as mulheres podem levar anos a pedirem ajuda 

devido a diversos fatores, vivendo em sofrimento e tortura. O primeiro passo para 

a procura de ajuda é reconhecerem que vivenciam uma situação de violência, 

de que não estão sós, de que há pessoas, familiares ou um sistema preparado 

para oferecer ajuda. E nós, que fazemos parte desta sociedade, precisamos de 

abster-nos de julgamentos e olhar para estas vítimas como seres humanos que 

precisam de ajuda. É preciso entendermos que a violência doméstica é um crime 

público. Todos os cidadãos, ao terem conhecimento de um caso, podem denunciá-

-lo ou serem agentes de instrução para aconselhar estas pessoas a procurarem 

ajuda. Os serviços de apoio disponíveis são: Linha Nacional de Emergência Social: 

144; Serviço de Informação às vítimas de violência doméstica: 800 202 148; 

APAV — Associação Portuguesa de Apoio à Vítima — 116 006; AMCV — Associação 

Mulheres contra a Violência — 21 380 21 65; UMAR — União Mulheres Alterna-

tiva e Resposta — 21 294 21 98 (Almada) 22 202 50 48 (Porto); 296 283 221 

(S. Miguel — Açores). No entanto, se conhecer alguém que esteja a ser vítima de 

violência doméstica, sugiro que seja um agente de transformação positiva na 

vida destas pessoas, um agente de libertação. Apoie a vítima! A sua ação, posi-

cionamento, aconselhamento, envolvimento nesta decisão pode salvar uma vida. 

Incentive a procurar apoio e informação. 

1 

e "poder" fossem reduzidas à inexistência 
pela força destrutiva das ações dos agresso-
res, tornando-as incapazes de agir em prol 
da construção da própria vida, do próprio 
meio que a circunda, limitando-a e não dei-
xando que tenha expressão de construção, 
tanto para si, como para o conjunto que 
a rodeia, limitando a capacidade de viver 
as suas vontades. Assumem, sem perceber, 
uma morte em vida. 
Investigações recentes sobre violência trouxe-
ram revelações interessantes, no que concerne 
ao fenómeno psicocorporal: perante situações 
graves de tortura (genocídio, situações de 
guerra, violência íntima continuada), a dor 
no corpo é tão intensa, que a única forma 
de sobrevivência do "eu" é desapropriando-
-se "dele". Como se o corpo, em busca de 
sobrevivência, passasse a não querer ser 
sentido para suportar a dor, o momento, 
adormecendo, anestesiando-se ao nível dos 
movimentos de expressão, o que toma estas 
vítimas incapazes de sentir o mundo e agir 
a favor da sua libertação, ou da construção 
a favor de si mesmo. 
Vários estudos mostram que existem muitos 
sinais de alterações no corpo das vítimas 
de violência doméstica, que podem passar 

714 

por um "adormecimento" sensorial (me-
nor sensibilidade interocetiva) e afetivo, 
a consequências próprias da depressão (de-
sinteresse, inércia, apatia, tristeza, perda de 

(...) OS FILHOS PODEM 
CONSTITUIR UMA 
MOTIVAÇÃO PARA 

A PROCURA DE AJUDA 
OU REPRESENTAR UMA 

DIFICULDADE PAR) 
DEIXAR A SITUAÇÃO 

DE VIOLÊNCIA. 

líbido), stress pós-traumático (hipervigilância, 
bloqueio, confusão, insónias, pesadelos). 
E neste sentido, os dados epidemiológicos in-
dicam uma prevalência de sintomas de ansie-
dade, stress pós-traumático, depressão, abuso 
de substâncias, alterações do comportamento 
alimentar. Sendo contributos agravantes para 
a cronicidade destes sintomas, a intensidade 
e duração da violência, assim como a exis-
tência ou não de violência sexual. Todos os 
sintomas gerados acabam por incapacitar a 
vítima de sentir e controlar o corpo, tal como 
de controlar as emoções, o que contribui 
para a manutenção e permanência neste tipo 
de relacionamento. Ou seja, a incapacidade 
de controlar as emoções, a inapetência para 
resgatar a força interior acaba por dificultar os 
movimentos em direção ao pedido de ajuda. 
Neste sentido, os filhos podem constituir 
uma motivação para a procura de ajuda ou 
representar uma dificuldade para deixar 
a situação de violência. São força persuasiva em 
busca de ajuda: quando estas mulheres veem 
o sofrimento dos filhos ou acreditam que 
os filhos correm perigo, elas agem para os 
manterem a salvo. Por outro lado, os filhos 
são agentes para que as mães permaneçam 
nesta relação quando sentem medo de não 
conseguir sustentá-los, quando acreditam na 
importância da família para o filho, quando 
consideram as crianças muito novas e que 
podem ter um melhor futuro se estiverem ao 
lado dos pais, quando têm medo de que os 
filhos sofram se se separarem deles. 
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Opinião
Álvaro Vasconcelos

“Oppressive language does more 

than represent violence; it is 

violence; does more than represent 

the limits of knowledge; it limits 

knowledge.” Toni Morrison 
Algo muito grave está a acontecer 

no debate público em democracia. 

Os que querem ser ouvidos sobem o 

tom das suas intervenções e fazem 

do adversário político um inimigo e 

do potencial aliado um traidor. A 

intolerância passou a ser “o novo 

normal”. O contraditório pací co é 

raro. 

A violência verbal não é praticada 

apenas pelos que classi caríamos 

como populistas. Contaminou a 

maioria dos partidos e dos 

comentadores. 

As redes sociais são sintoma e 

fator da fragmentação maligna, 

uma demonstração da degradação 

da convivência democrática. Nas 

redes sociais a violência verbal é a 

regra e as teorias conspirativas que 

a sustentam espalham-se como um 

vírus. Um código ético para as redes 

sociais poderia contribuir para a 

civilidade, mas não resolveria a 

questão da política de ódio que as 

antecede. 

O discurso de ódio começou por 

ser, no início deste século, o da 

extrema-direita contra os 

imigrantes e muçulmanos, e 

contaminou políticos democráticos 

de vários quadrantes. Espalhou-se 

como um fungo, para utilizar a 

expressão de Hannah Arendt, e 

abriu caminho à extrema-direita. 

Nos Estados Unidos, Trump foi 

eleito com um discurso de ódio 

contra os seus adversários, desde 

logo contra Hillary Clinton 

(“Ponham-na na cadeia!”), com 

mentiras impregnadas de racismo e 

xenofobia, tal como a sua descrição 

dos imigrantes mexicanos como 

violadores, tra cantes de drogas e 

criminosos, que se estendeu, com 

outros adjetivos, a jornalistas, 

dirigentes estrangeiros e deputados. 

Donald Trump, enquanto 

Presidente, é responsável por um 

aumento signi cativo de crimes de 

ódio, só comparável aos que se 

seguiram ao 11 de Setembro.  

No Brasil, com o discurso de ódio 

contra “os criminosos do PT”, foi 

destituída a Presidente Dilma 

Rousse  e eleito Bolsonaro, que usa 

como símbolo uma pistola. 

Recorrendo a um discurso racista 

antimuçulmano, chegou ao poder 

Modi, na Índia, e têm sucesso na 

Europa políticos como Salvini, 

Orbán, Abascal e Le Pen. Portugal 

não está imune, como se viu com a 

eleição para o Parlamento de um 

político com um discurso de ódio 

racial. 

Vivemos uma época em que o 

discurso de ódio racial é aceite 

como parte da política-espetáculo 

ou como uma manifestação de 

liberdade de expressão, mas não é, 

é um crime que abre caminho a 

crimes monstruosos. Por isso, o 

Parlamento, o Presidente da 

República e a Justiça têm de reagir 

às declarações do deputado da 

extrema-direita de que Joacine 

Katar Moreira deveria ser 

deportada. 

Não se restringindo a declarações 

racistas, o discurso de ódio já não é 

apenas apanágio da extrema-direita. 

Assim aconteceu nas eleições 

espanholas, com partidos que se 

queriam do centro, como o 

Ciudadanos ou o PP, a usarem todo 

o vocabulário do nacionalismo 

extremo para classi car os 

adversários políticos; em França, 

com as manifestações dos coletes 

amarelos a popularizaram as 

expressões de ódio; no Brasil, os 

opositores a Bolsonaro, dividem-se 

em pequenos ódios e tendem a 

considerar traição toda a 

discordância, o que impede a 

emergência de uma vasta frente 

democrática contra o 

obscurantismo e o autoritarismo. 

A polarização maligna impede o 

consenso necessário para defender 

as democracias contra os abusos de 

poder de lideres autocráticos, como 

o atesta a posição do Partido 

Republicano no julgamento de 

Trump. 

O debate contraditório, sobre a 

crise democrática, torna-se 

inaudível, e a manifestação cívica da 

oposição às opções políticas dos 

Governos mais difícil, como está a 

acontecer com a discussão da 

reforma das pensões em França. 

Em Portugal, a intolerância de 

muitos contra Joacine diluiu a 

discussão importante, iniciada 

pelos que defendem uma visão 

crítica do multiculturalismo em 

nome do universalismo, sobre a sua 

visão da identidade da mulher 

negra e dos seus direitos. Joacine, 

ao deixar de ser vista como política, 

feminista ou ativista negra, com 

quem se podia concordar ou 

discordar, passou a ser vítima de 

uma bateria de ataques como se ela 

fosse um dos grandes problemas da 

democracia portuguesa. 

As democracias liberais, as únicas 

que existem, enfrentam um desa o 

existencial: sectores importantes da 

população, revoltados contra as 

desigualdades e as fraquezas da 

democracia liberal, tendem a 

aceitar um discurso de ódio face aos 

eleitos, que aos seus olhos perdem 

legitimidade mal chegam ao poder. 

São então muitos os que aderem ao 

discurso racista e sexista dos 

populistas. 

Um outro caminho é possível, o 

do debate cívico sobre as 

alternativas, tendo por base o 

respeito pelas diferenças de 

opinião, de causas e de Utopias. É 

altura de pararmos para pensar 

onde pode levar tanto ódio e 

assumir um compromisso com uma 

ética de tolerância, no debate 

público e nas redes sociais, embora 

não menos vigilantes perante quem 

faz do ódio e da intolerância uma 

política. 

O ódio contra a democracia 

Vivemos uma 
época em que  
o discurso de ódio 
racial é aceite 
como parte da 
política- 
-espetáculo ou 
como uma 
manifestação de 
liberdade de 
expressão, mas 
não é, é um crime 
que abre caminho 
a crimes 
monstruosos

JIM LO SCALZO/EPA

Fundador do Fórum Demos
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II PREVENÇÃO  / Nas escolas 

CPCJ promove ações 
de sensibilização 
A Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) do 
Fundão vai promover ações 
de sensibilização junto dos 
Agrupamentos de Escolas do 
concelho do Fundão. 
A iniciativa surge na sequên-
cia do protocolo celebrado 
entre a CPCJ e a Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima 
(APAV), no âmbito do proje-
to CARE — Apoio a crianças 
e jovens vítimas de violência  

sexual. Vai haver ações in-
formativas junto dos profis-
sionais que trabalham com 
crianças e jovens: professores. 
educadores, técnicos afetos 
aos dois agrupamentos da 
cidade, bem como responsá-
veis, coordenadores e técni-
cos das Instituições Particu-
lares de Solidariedade Social. 
Terão lugar amanhã, 31 de ja-
neiro, na Escola Profissional 
do Fundão. 
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Entrevista 

Os portugueses são os que mais se divorciam na Europa, não por darem pouca importância às relações 
conjugais, mas, pelo contrário, por estas representarem uma das dimensões da vida que mais contribuem 
para a sua felicidade. Sofia Aboim, socióloga e investigadora do Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa, explica como o divórcio tem moldado as relações afetivas. 

Sofia Aboim: 
"Hoje, a relação para a vida 
toda não é a de casal, 
mas a de pais e filhos" 

O casamento ou a 
relação conjugal tem 
de servir os interesses 
dos indivíduos 
e a sua satisfação 
afetiva e não o oposto 

A conjugalidade, 
os filhos, a família e os 
afetos são muitíssimo 
importantes e continuam 
a aparecer à frente 
de outras dimensões 
da vida, como 
a realização profissional, 
por exemplo 

CATARINA PIRES 

DN/Açoriano Oriental 

Portugal tem a maior taxa de divór-
cios da Europa. O que é que isso diz so-
bre nós? 

O divórcio é um indicador já pouco 
exato para medir a dinâmica das rela-
ções significativas de conjugalidade, que 
já não são só de casamento, que as pes-
soas vão tendo ao longo da vida. Cerca 
de metade dos bebés nascem de relações 
entre pessoas que vivem em união de fac-
to. Há uma maior informalidade nas no-
vas conjugalidades (e separações) que 
não estão nas estatísticas. 

A sociedade portuguesa tem mudado 
bastante nesse sentido, de haver forma-
tos do que é ser um casal, do que é ter fi-
lhos, do que é ser uma família, que já não 
estão de acordo com aquela ideia de na-
morar, casar, ter filhos e viver j untos para 
sempre, em que o divórcio era uma ru-
tura não esperada, dramática na vida 
das pessoas. 

Não quer dizer que não possa ser vi-
vido com algum dramatismo emocio-
nal, mas está de facto mais naturaliza-
do e há aqui dinâmicas que escapam a 
esta visão estatística. Agora, pensar o si-
gnificado do divórcio para o amor e para 
a importância que as pessoas dão às re-
lações e à conjugalidade... 

O divórcio e o seu aumento acabam 
por estar relacionados com a valoriza-
ção do amor navida a dois. Isto é decer-
ta forma paradoxal, não é? 

Deve-se a vários fatores. Prende-se com 
a dessacralização do casamento, que dei-
xa de ser um sacramento para ser um con-
trato. Ora, os contratos podem ser res-
cindidos, se as condições para continuar  

não forem cumpridas. Neste momento, 
basta que uma das partes não esteja sa-
tisfeita com a relação para que o divórcio 
aconteça. Não tem de haver um motivo 
exterior, como a infidelidade ou a violên-
cia, que represente uma quebrados pres-
supostos contratuais, basta que a relação 
não satisfaça afetivamente. 

Isto é dar às pessoas, mulheres e ho-
mens, direitos que são também afetivos, 
direito à satisfação emocional e ao bem-
estar e esta é uma grande mudança. A fa-
mília deixa de ser uma célula absoluta a 
que os indivíduos têm de estar subordi-
nados e passam a ser estes o mais impor-
tante. O casamento ou a relação conjugal 
tem de servir os interesses dos indivíduos 
e a sua satisfação afetiva e não o oposto. 

E como é que isso tem moldado a 
conjugalidade e as relações entre as 
pessoas? 

Como todos os estudos têm demons-
trado, as pessoas continuam a dar mui-
ta importância, como fonte central da 
sua felicidade pessoal, às relações afeti-
vas e à relação com o outro, e nesse sen-
tido à conjugalidade, seja esta casamento 
ou união de facto. 

A conjugalidade, os filhos, a família 
e os afetos são muitíssimo importantes 
e continuam a aparecer à frente de ou-
tras dimensões da vida, como a reali-
zação profissional, por exemplo. Isso não 
se perdeu, antes pelo contrário. 

Mas, uma vez retirado o cimento ins-
titucional, que sancionava as pessoas -
mesmo que se divorciassem tinham um 
preço a pagar, o que já não acontece hoje, 
o estigma já não existe -, a relação tor-
na-se uma empreitada muito mais a dois 
e muito mais exigente, porque tem de se  

negociar essa satisfação pessoal e os prós 
e os contras da relação quando ela não 
corre bem. 

Não diria que as pessoas se divorciam 
ao primeiro problema, variará, a maio-
ria dos estudos tem demonstrado que 
não o fazem de ânimo leve, mas a ma-
nutenção da relação tornou-se mais pri-
vatizada e dependente da vontade de 
duas pessoas. 

E só a satisfação pessoal e os afetos 
que pesam? As questões económicas ou 
a existência de filhos já não são pon-
deradas quando se põe a hipótese de 
unia separação? 

Não podemos dizer que fatores de so-
brevivência material não sejam impor-
tantes, porque, como sabemos, então num 
país como Portugal, os baixos salários tam-
bém levam a que as pessoas não consigam 
ter a autonomia financeira para manter 
sozinhas uma habitação e o sustento dos 
filhos com tanta facilidade como isso. 

Existe um lado prático importante nas 
relações conjugais e de casamento que não 
se pode tirar da equação - as contas para 
pagar, os filhos em conjunto, as respon-
sabilidades assumidas -, mas as expecta-
tivas são sobretudo afetivas e negociá-las 
a dois é o mais importante. 

Acho que um indicador disto é que au-
mentou imenso o número de casais que 
recorre à terapia conjugal. Há uma pas-
sagem da esfera social e institucional, da-
quele cimento sacramental do casamen-
to, para a psicologia. O casamento é um 
investimento afetivo e, como todos os in-
vestimentos, não será de ânimo leve que 
a maioria o quebra. 

Não concorda então com o psiquia-
tra Júlio Machado Vaz que disse numa 
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JORGE SIMÃO 

• 

SOFIA ABOIM é socióloga e 
investigadora do Instituto 
de Ciências Sociais da Universidade 
de Lisboa e tem-se dedicado ao 
estudo da evolução da família 
e às questões de género 

entrevista que hoje se desiste depressa 
de mais das relações? 

Percebo o que o Dr. Júlio Machado Vaz 
quer dizer. Muitas vezes as expectativas 
afetivas de se viver bem e de se estar feliz 
com o outro são tão grandes e as dificul-
dades das relações são tão evidentes que 
essa ideia de que se desiste depressa de 
mais pode ser verdade, mas qual é o li-
miar? Teria de se perguntar às pessoas. 

O que é desistir depressa de mais? Qual-
quer insatisfação faz as pessoas desistir? É 
preciso perceber o que é desistir depressa 
de mais ou lentamente de mais também. 
Porque podemos perguntar-nos porque é 
que as pessoas ficam décadas em relações 
tóxicas ou mesmo abusivas e violentas. 

Esse depressa de mais também pode 
indicar uma mudança de normas que é 
preciso perceber. O casamento tornou-
se mais frágil, mas a maioria das pessoas 
reincidem, voltam a casar ou a viver com 
alguém ou ater uma relação amorosa si-
gnificativa e procuram-no. As pessoas 
estão à procura dessa realização. 

O que mudou então? 
Temos de nos perguntar se as normas 

mudaram, se as pessoas têm outras ex-

 

• 

• 
• • 

* • 

pectativas e se têm, se calhar há que per-
ceber que o casamento já não é o que era, 
as relações podem estar a tornar-se mais 
frágeis dadas as expectativas que têm em 
cima delas. 

Também não quer dizer que as pessoas 
sejam menos felizes, teríamos de saber 
realmente o que é a felicidade, mas essa 
é uma questão muito complicada para 
um sociólogo. O casamento e a família 
são o que as pessoas fazem deles e temos 
de nos preocupar mais, em futuras pes-
quisas, em perceber isso, perguntando-
lhes. Ao longo da história muitas coisas 
mudaram e se calhar temos na cabeça 
modelos que já não se aplicam. 

Os filhos hoje já não têm tanto peso 
como teriam há uns anos na decisão de 
manter um casamento, mas, por outro 
lado, nunca se falou tanto do que se se-
gue ao divórcio em relação aos filhos. 
Os papéis dohomem e da mulher napa-
rentalidade e a forma como os ex-côn-
juges convivem no pós-divórcio estão a 
mudar também? 

Todas as discussões sobre o pós-divór-
cio e os filhos são um produto da evolução 
no sentido de uma maior igualdade entre 
as pessoas e datentativa de encontrar ma-
neiras de dar a homens e mulheres papéis 
mais igualitários nas relações e negociar 
um pós-divórcio que já não obedeça ao pa-
drão antigo da mãe que fica e do pai que 
está praticamente ausente. 

Existe um lado prático 
importante nas relações 
conjugais que não se pode 
tirar da equação - as 
contas, os filhos, as 
responsabilidades -, 
mas as expectativas são 
sobretudo afetivas e 
negociá-las a dois 
é o mais importante 

O casamento tornou-se 
mais frágil, mas a maioria 
das pessoas reincidem, 
voltam a casar ou a viver 
com alguém ou a ter uma 
relação amorosa 
significativa 

Portugal é uma sociedade 
em que os filhos 
continuam a ter uma 
importância extraordinária 
para as pessoas, são uma 
grande âncora do seu bem-
estar e felicidade 

Há uma transformação na própria ma-
neira como os homens encaram a paren-
talidade e o seu papel e isso faz parte de 
uma divisão mais equitativa e paritária 
desses papéis, em função até do interes-
se da criança, do direito de pai e mãe par-
tilharem a parentalidade de uma manei-
ra equilibrada e justa e emocionalmente 
satisfatória para todas as partes, incluin-
do a criança. 

Isso decorre de um movimento de maior 
igualdade, de que muitos homens, feliz-
mente, fazem parte. É uma mudança de 
paradigma e é positiva. E mostra uma ou-
tra coisa: uma tendência muitíssimo 
maior para separar a relação do casal da 
parentalidade. A parentalidade é que é 
neste momento a relação inalienável, para 
avida. O estar casado ou não com aquela 
pessoa não tem nada que ver com o con-
tinuar a estar na parentalidade a100%. 

O casamento é uma coisa, as relações 
parentais são outra. E, curiosamente, es-
tas é que são perenes, a força está hoje 
muito mais do lado das relações entre 
pais e filhos. Esse cimento, que se quer 
afetivo e participativo, existe em função 
dos filhos. Sobretudo em Portugal, que 
é uma sociedade em que os filhos conti-
nuam a ter uma importância extraor-
dinária para as pessoas, são uma grande 
âncora do seu bem-estar e felicidade. Ter 
filhos, nem que seja um, é muito impor-
tante. Isso não se alterou. 

Falou na questão da igualdade e da 
paridade entre homens e mulheres. 
Podemos entender o divórcio, em cer-
ta medida, como uma conquista das 
mulheres? 

Sim, não deixa de estar ligado à con-
quista histórica dos direitos das mulhe-
res, porque para que o divórcio seja pos-
sível e viável é preciso que as mulheres 
tenham direitos iguais, tenham possibili-
dade de estar no mercado de trabalho, te-
nham autonomia financeira e sejam in-
dependentes. Nesse sentido, o movimento 
feminista e a emancipação das mulheres 
foram determinantes nesta matéria. 

No entanto, ainda no ano passado 
morreram mais de 30 mulheres em 
contexto de violência doméstica, a 
maioria delas porque decidiram sairde 
uma relação abusiva. O que é que isto 
significa em termos de sociedade? 

A paridade e uma economia de afetos 
são as expectativas na maioria das rela-
ções conjugais. Aliás, nós comentámos 
muito que o divórcio era mais um refle-
xo dessa procura de realização afetiva do 
que de uma menor importância das re-
lações conjugais, que não acho nada que 
tenham menor importância, acho que têm 
mais até, no sentido de terem de corres-
ponder a um ideal afetivo. 

Agora, se isso representa um eliminar 
da violência, daquilo que entendemos 
como a desigualdade entre homens e mu-
lheres e da opressão do masculino sobre 
o feminino, uma violência que é perpe-
trada muito mais por homens do que por 
mulheres, que continuam a ser as prin-
cipais vítimas, eu diria que não. 

Porquê? 
Apesar das leis, das medidas e das po-

líticas, ainda há muito por conquistar nes-
se campo, sobretudo no que respeita à so-
cialização dos homens, desde a infância, 
em padrões de uma masculinidade a que 
chamamos tóxica, porque reitera muito o 
poder dos homens sobre as mulheres e de-
termina a incapacidade de alguns, até 
emocionalmente, lidarem com a igual-
dade na relação, com afetos que não im-
plicam esse controlo sobre o outro, que 
são de possessividade, de algo que está 
muito longe de ser uma relação paritári a. 
E isso gera umaviolência que é estrutural. 

Não estou a dizer que não haja casos de 
indivíduos que possam ser mais violen-
tos por razões psicológicas e que escapam 
completamente a estas grandes estru-
turas culturais e históricas, mas temos de 
perceber que isto é um padrão e, se é um 
padrão, havemos de nos perguntar por-
que são mais violentos. Eu acho que é por-
que são socializados para isso. 

E acho que hátambém elementos que 
mostram uma grande resistência à mu-
dança. 

Veja-se todos os movimentos pelos di-
reitos dos homens, até às vezes um pou-
co excessivos, que querem recuperar um 
modelo de supremacia masculina, as-
sim como a emergência de partidos con-
servadores e de extrema-direita, que de-
fendem um retorno à família tradicional. 
E desigual. 
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extremos que se tocam é em si 

mesma errada, e neste caso é 

também falsa, pois os dois 

fenómenos não são duas faces da 

mesma moeda, mas antes 

diferentes em substância e em 

natureza. 

Aprendemos — ou devíamos ter 

aprendido — que a democracia não 

é a ditadura da maioria e que a sua 

qualidade se mede pela defesa e 

inclusão das minorias. O que o 

sujeito racializado (populações 

de nidas pelo processo 

escravocrata e colonial da invenção 

das raças como forma de 

hierarquizar e criar desigualdade) 

demanda é a inclusão na cidadania; 

o ultrapassar, através de políticas, 

do racismo estrutural (emprego, 

residência, educação, saúde, 

justiça, política...); e o 

reconhecimento da indignidade 

histórica e contemporânea a que foi 

e é sujeito, bem como a reparação, 

ainda que simbólica, por isso 

mesmo. 

Nos movimentos, pensamento e 

política antirracistas o que temos é 

uma exigência de mais democracia 

e igualdade de oportunidades para 

mais gente. Isso implica, sim, 

também uma vasta crítica cultural 

da ideia de portugalidade, da  

sua História e das crenças sobre  

um suposto não-racismo.  

Como as exigências dos feminismos 

ou dos movimentos LGBT 

implicaram vastas críticas culturais 

das ideias de natureza, género, 

sexualidade, família, relações.  

Ou como os movimentos operários 

e sindicais implicaram uma crítica à 

naturalização da ideia de 

exploração. 

Todos estes movimentos foram e 

são internamente diversos, quer do 

ponto de vista ideológico, quer 

Portugal tem vindo a viver o 

surgimento de dois fenómenos 

relativamente novos — ou, pelo 

menos, mais visíveis. Por um lado, 

o crescimento da in uência de 

ideias e atores políticos de 

extrema-direita, com agendas 

nacionalistas, populistas, 

antiparlamentares, racistas e 

sexistas. Por outro, o surgimento 

pleno do que nalguma academia e 

movimentos se designa como 

“sujeito racializado”, referindo 

pessoas e grupos negros, 

afrodescendentes e ciganos que 

ganham voz, representação e 

intervenção no espaço público. 

Muitas instituições, organizações, 

órgãos de comunicação, 

editorialistas e cronistas, e da 

direita à esquerda, têm vindo a 

estabelecer uma simetria entre 

estes fenómenos. Dizendo, 

nomeadamente, que constituem 

perigos semelhantes; que ambos 

são radicalismos ou extremismos; 

que “os extremos tocam-se”; ou 

que o segundo fenómeno acicata ou 

pode acicatar o primeiro, pelo que 

seria de algum modo condenável 

ou necessitando domesticação. 

Esta simetria é falsa. Ela é, pois, 

um erro de raciocínio, mas é 

também um erro ético e um erro 

político. Ela é falsa porque os 

fenómenos em causa encontram-se 

numa relação assimétrica de poder. 

As ideias e propostas da 

extrema-direita correspondem às 

formas reacionárias de ver o mundo 

que têm uma história de 

centralidade e contra as quais as 

tradições mais progressistas — das 

simplesmente liberais às mais 

revolucionárias — lutaram, na 

evolução do processo democrático. 

Já as reivindicações dos 

movimentos antirracistas são-no 

duma minoria historicamente 

discriminada (do trá co de pessoas 

escravizadas à invenção da noção 

de raça como forma de hierarquizar 

populações, ao colonialismo, às 

desigualdades pós-coloniais e 

migratórias). A metáfora grá ca dos 

Um erro de raciocínio,  
de ética e de política

Opinião
Miguel Vale de Almeida

estratégico e tático, quer mesmo 

dos seus atores e das suas atrizes. E 

todos têm lugar, da “civilizada” 

negociação liberal num parlamento 

à assumida provocação dos 

consensos através do choque 

estético ou da revolta. Desde que 

não recorram à violência (e não 

recorrem, antes são alvo dela...), 

nada neles é “extremista”, nada 

neles é “perigoso” ou “explosivo”. 

Eles constituem a vanguarda atual 

das exigências de alargamento da 

democracia e da cidadania, como 

antes outros o zeram — dos 

trabalhadores e seus sindicatos às 

mulheres e às pessoas gay, lésbicas 

ou trans. Só uma visão negacionista 

(do racismo), intelectualmente 

preguiçosa, ou eticamente 

de ciente e acomodada no 

conforto duma “paz social” de 

privilegiados (os que não passam 

pela experiência da exclusão em 

virtude de características suas) é 

que fala de “extremismos” no 

plural. 

O verdadeiro perigo em Portugal 

vem da exploração populista de 

ideias tramontanas, que assentam 

em última instância no ódio. O 

antirracismo é, pelo contrário, um 

aliado precioso da democracia 

ameaçada, o mais recente herdeiro 

da “avenida da liberdade” do 25 de 

abril. A extrema-direita quer, no 

fundo, um Portugal imaginado 

como branco, quando muito com 

alguns negros “agradecidos” ou 

como peças museológicas dum 

colonialismo imaginado como 

humanista (como se tal fosse 

logicamente possível — outro erro 

de raciocínio); o antirracismo quer 

um Portugal de diversidades em 

igualdade cidadã e de 

oportunidades, não um Portugal 

imaginado como negro. Não há 

simetria, e só na extrema-direita há 

extremismo — o da exclusão. 

A extrema-direita é um perigo 

para a democracia. A agenda 

antirracista é uma questão central 

para completar o nosso processo 

democrático. É fazer o esforço de 

pensar bem (dá trabalho), de o 

fazer com base em valores éticos e 

de transformar o resultado em 

política.

Antropólogo, ISCTE – Instituto 
Universitário de Lisboa e CRIA – 
Centro em Rede de Investigação 
em Antropologia  

A extrema-direita 
é um perigo para  
a democracia.  
A agenda 
antirracista é uma 
questão central 
para completar  
o nosso processo 
democrático
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À esquerda, a atriz Rita Pereira, de 37 anos, 
que ganha o troféu pelo seu desempenho na 

área Digital, onde se destaca pela genuidade com 
que partilha alguns momentos da sua vida familiar 
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APAV 
A celebrar 30 anos de 
existência, a APAV — As-
sociação Portuguesa de 
Apoio à Vítima, presidida 
por João Lázaro, é atual-
mente considerada uma 

organização nacional de 
referência no apoio às víti-

mas de crime em Portugal, 
feito através da Linha de 
Apoio à Vítima (116006), 
da rede nacional de Gabi-
netes de Apoio à Vítima e 
da rede de Casas de Abri-
go para mulheres e crian-
ças vítimas de violência. 
Infelizmente, o número de 
vítimas apoiadas é cada 
vez maior e maior é tam-
bém a ajuda necessária. 

SE 
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REVELAÇÃO 

JOÃO FÉLIX 
O jogador, de apenas 

20 anos, deu nas vis-

 

tas no Benfica, mas foi 

o 'voo' para o Atlético 
de Madrid, por 126 mi-

 

lhões de euros, que o 
revelou como uma das 

grandes promessas do 
futebol mundial. O ta-

 

lento como atacante 
já lhe valeu diversos 
prémios. 

re, 
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Três IPSS's de Santarém recebem 
7500 euros angariados 
no Concerto de Ano Novo 

• 

  

 

o 

  

Ala 

`.1 

A autarquia de Santarém e parceiros en-
tregaram segunda-feira, 27 de Janeiro, 7500 
euros .a três Instituições Particulares de So-
lidariedade Social (IPSS), no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, em Santarém. 

O valor entregue às instituições surge 
da receita apurada no "Concerto de Ano 
Novo" que decorreu no passado dia 4 de Ja-
neiro, no Grande Auditório do Centro Na-
cional de Exposições e Mercados Agrícolas 
(CNEMA). Cada IPSS recebeu um cheque 
de 2500 euros. 

Para o concerto foram vendidos 676 bi-
lhetes, a 10 euros cada, resultando numa 
receita de 6760 euros. A verba acabou arre-
dondada para 7500 euros através da gene-
rosidade da administração do W Shopping. 

As três instituições que receberam a 
verba foram o Centro Social Paroquial de 
Santa Margarida de Abrã, que esteve na ce-
rimónia representado pelo padre António  

Martins Pereira e Isabel Brissos; o Centro 
de Solidariedade Social Nossa Senhora da 
Luz, representado na cerimónia por Ale-
xandre Casaca Ferreira é Margarida An-
drade Neto; e a Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima (APAV) de Santarém, re-
presentada por Carmen Ludovino. 

Os membros das três IPSS's lembraram 
que esta verba vai contribuir para ajudar 
muitas pessoas e agradeceram o gesto so-
lidário. 

A cerimónia contou com a presença de 
Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara 
Municipal de Santarém, da vice-presidente 
da autarquia Inês Barroso, Carlos Marçal 
presidente da União de Freguesias da Ci-
dade de Santarém, João Leite presidente da 
Viver Santarém, Rui Rosa administrador 
do W Shopping e Marco Henriques da Ro-
doviária do Tejo e Nuno Branco da Asso-
ciação Académica de Santarém. 
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Grupo Os Mosqueteiros 
doa 140 mil euros 
a oito instituições
111 O Grupo Os Mosque-

teiros, no âmbito da cam-
panha “Votos Felizes”, entre 
os dias 2 e 24 de dezembro, 
angariou 140 mil euros. O va-
lor foi, agora, entregue a oito 
instituições: Refúgio Aboim 
Ascensão; Fundação O Século; 
No Meio do Nada; SOS Animal; 
Pão e Paz; APAV; CECD, ADM 
Estrela. 

Este é o segundo ano con-
secutivo que o Grupo Os 
Mosqueteiros, detentor das 
insígnias Intermarché, Brico-
marché e Roady, desenvolveu 
a iniciativa “Votos Felizes”, 
com o objetivo de “propor-
cionar aos portugueses a 
oportunidade de oferecer 
felicidade a instituições de 
Norte a Sul do país”.

DR
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CORAÇÃO 

O poder '/// 
das emoções 
AS \ \3 RS 
DO SORAQA0 
Da síndrome do coração partido até à saúde cardíaca, abundam 
evidências científicas sobre a relação entre as formas de sentir 
e o funcionamento desse músculo vital. Sincronizar é preciso 

CLARA SOARES 

vida muda num ins-
tante. Num dia nor-
mal?' Assim começa 
o livro de memórias 
da jornalista e escri-
tora norte-america-
na Joan Didion, pu-
blicado em 2005. O 

marido sucumbira a um ataque cardíaco, 
uma semana após o internamento da filha 
adotiva do casal nos cuidados intensivos, 
que também viria a morrer. O Ano do 
Pensamento Mágico valeu-lhe inúmeros 
prémios e uma medalha pelo então Presi-
dente dos EUA, Barack Obama. No livro, 
descreve, de forma contundente, o seu 
colapso físico e emocional, que a levou a 
renunciar à comida ao ponto de chegar a 
pesar 34 quilos. Desde então, muitos são 
os que se identificam com o relato de Di-
dion e nele buscam conforto e apoio para 
superar a dor. 

Enfrentar o choque e a dor da perda 
encolhe-nos. Sabemo-lo pela voz de inú-
meras figuras públicas, que encontraram 
na música, na escrita, na arte, formas de 
exorcizar fantasmas e superar traumas 
ou experiências de stresse agudo que as 
deixam, literalmente, "para morrer", com 
o"coração desfeito". Como se os afetos, ou 
oobjeto desses afetos, habitasse esse órgão 
e não estivesse na cabeça, a casa da razão. 
Só que não, demonstra-se no clássico 
O Erro de Descartes, do neurocientista  

António Damásio, e nas investigações que 
se seguiram: a sede das emoções está, afinal, 
no cérebro (sistema límbico). 

"Há uma relação imediata entre a parte 
cardiovascular e as emoções", esclarece o 
cardiologista Victor Gil, professor na Fa-
culdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa. "Em situações de stresse severo, 
há uma reação de alerta (no hipotálamo) e 
ativa-se o sistema nervoso simpático, que 
prepara o corpo para responder a amea-
ças?' A falta de ar e a dor no peito surgem 
após um susto grande, uma doença súbita, 
um acidente grave ou a morte de alguém. 
A frequência cardíaca e a pressão arterial 
aumentam, as pupilas ficam dilatadas e o 
fluxo sanguíneo é redistribuído para os 
músculos através da vasoconstrição ("Ficou 
branco, sem pinga de sangue"). 

Grandes alegrias fazem "explodir o 
coração", de tão cheio, à semelhança das 
paixões: o choque de hormonas e neuro-
transmissores no sangue continua a ser 
ilustrado pela seta do Cupido. Grandes 
dores emocionais traduzem-se no clássico 
"aperto no coração". 

O médico, que é presidente da Socieda-
de Portuguesa de Cardiologia, afirma que 
"as emoções não têm uma tabela, cada um 
sente-as à sua maneira", acrescentando que 
"a depressão é um sério fator de risco para 
oenfarte do miocárdio". A prová-lo, um pa-
ciente que sofreu um acidente de automóvel 
envolvendo a morte de um familiar: "Teve 

"Há uma 
relação 
imediata 
entre a parte 
cardiovascular 
e as emoções" 
Victor Gil 
Cardiologista, presidente 
da Sociedade Portuguesa 
de Cardiologia e professor 
na Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa 
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O 

Daniel Cotrim 
Psicólogo da Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima 
(APAV) 

Éfrequente 
as pessoas 

que passam 
por traumas 
emocionais 

apresentarem 
quadros de 
mal-estar 

psicológico, 
com 

palpitações, 
problemas 

respiratórios, 
ataques 

de pânico 
e ansiedade" 

hipertensões loucas, impossíveis de tratar, 
só melhorou com tratamento adequado 
para a depressão." A ansiedade e maneiras 
de ser em que a raiva e a hostilidade estão 
presentes também comprometem a saúde 
cardíaca, mas ela é promovida se se cultivar 
uma atitude otimista, demonstraram os re-
sultados de uma pesquisa norte-americana 
(MESA) com 5 134 adultos de meia-idade 
e seniores. 
O sofrimento por separação ou morte de 
alguém íntimo desencadeia uma descarga 
hormonal massiva capaz de produzir sin-
tomas que imitam os do enfarte sem que 
haja bloqueios nas coronárias. A cardio-
miopatia de takotsubo, ou síndroma do 
coração partido, descrita nos anos 90, no 
Japão, é uma condição temporária indu-
zida por stresse intenso e a consequente 
libertação de doses massivas de adrenalina 
e outras hormonas na corrente sanguínea. 
As artérias cardíacas contraem-se e regis-
ta-se um enfraquecimento do ventrículo 
esquerdo, cuja ponta fica dilatada e assume 
a forma de um balão, fazendo lembrar um 
vaso (takotsubo) usado por pescadores 
para apanhar polvos. Partindo dos dados 
do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e 
do Amadora-Sintra, Victor Gil estima que 
existam, anualmente, em Portugal, urna a 
duas centenas de casos. 

Num estudo divulgado pela Harvard 
Medical School, em 2010, verificou-se 
que a síndroma afeta sobretudo mulheres  

com idades entre os 58 e os 75 anos, em 
parte devido à perda do efeito protetor 
dos estrogénios na menopausa, e aumenta 
o risco cardíaco. Serão elas mais propen-
sas a sentir demais ("Amor a mais pode 
matar-te", cantava Freddie Mercury, dos 
Queen)? Nem tudo se explica em função 
das hormonas ou desta síndroma, em que 
o coração quase para. Talvez faça sentido 
repescar a velha expressão "cara-metade" 
para perceber o que acontece quando a 
convivência íntima de longa duração é in-
terrompida: se não encontrar outras razões 
para continuar a viver, o cônjuge que fica 
começa a definhar e, por coincidência ou 
nem por isso, costumam ser elas. No século 
passado, a companheira do político Álvaro 
Cunhal sucumbiu ao tumor contra o qual 
lutava há mais de uma década na data da 
morte dele, exatamente um ano depois. 
Recuando um pouco mais no tempo, Ana 
Plácido, amante e depois esposa do escritor 
Camilo Castelo Branco, sobreviveu mais 
cinco anos ao suicídio dele. Nos EUA, a 
viúva de Christopher Reeve (o célebre 
Super-Homem) morreu com 44 anos, 
um ano e quatro meses depois do marido, 
com um cancro no pulmão, sem sequer 
ser fumadora. No ano passado, um casal 
de idosos, Les e Freda Austin, ambos com 
90 anos, tinham cumprido sete décadas de 
vida em comum quando morreram. Segun-
do o jornal Daily Mail, um dia depois de 
entrarem nos cuidados paliativos de uma 
unidade de saúde, deixaram sair a cabeça 
no ombro um do outro e morreram com 
uma diferença de 20 minutos. 

O STRESSE DO QUE NOS ACONTECE 

Desde os anos 60, altura em que ainda não 
havia algoritmos nem metadados mas era 
possível explorar tendências a partir de 
registos médicos, os psiquiatras Thomas 
Holmes e Richard Rahe analisaram mais 
de cinco mil. Dessa análise resultou uma 
lista de 43 acontecimentos stressantes 
capazes de desencadear doenças. Os pri-
meiros cinco inimigos da Escala de Stress 
de Holmes & Rahe, que foi posteriormente 
validada, são, por ordem decrescente: a 
viuvez, o divórcio, a separação, ser preso 
e a morte de um familiar. O desapareci-
mento de um amigo aparece no 17º lugar, 
sendo de admitir que tenha mais impac-
to na sociedade atual. É o que podemos 
equacionar com base nos resultados de 
um estudo conjunto da Universidade de 
Stirling, na Escócia, e da Universidade 
Nacional Australiana. Após acompanhar 
uma amostra com mais de 26 mil pessoas 
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Reflexão 

O relógio 
dos afetos 
A psicanalista Patrícia Câmara 
reflete sobre o coração 

Banda sonora do fundo da existência, 
o batimento cardíaco acompanha-nos 
ancestralmente. O nosso e o daquele que 
ainda intrauterinamente o suporta. É ao 
som e com o som do coração que nos dá 
vida que vamos, metafórica e literalmente, 
construindo e revelando a melodia do nosso 
e, assim também, a melodia da nossa 
resposta psicossomática à vida. 
Os aceleramentos e desaceleramentos 
cardíacos que nos habitam são reflexos 
de descargas psiconeurofisiológicas que 
aconchegam ou que criam rupturas rítmicas. 
Ninho, então, do nosso desenvolvimento, 
o coração é núcleo simbólico do que somos 
e do que vamos sendo na relação com o que 
vamos vivendo. Nos momentos traumáticos 
da vida, momentos em que o ritmo se quebra 
abruptamente, surge a sensação de morte 
iminente e o pânico, o som da ausência 
do coração de um outro, lança descargas 
nefastas, menos adequadas, sobre nós. O 
limiar entre a morte real e a morte psíquica 
é no coração uma linha ténue. Como se fosse 
órgão que materializa de forma evidente, 
apoiado pelo simbolismo cultural a que a 
narrativa não foge, nem quer fugir, a dor sem 
metáfora da separação daquilo que nos dá 
segurança e força. Mas o mesmo se passa ao 
contrário, o som interno dos bons encontros 
da vida, aqueles em que a autenticidade e o 
reconhecimento mútuo permitem a melodia 
de descargas fisiológicas mais salutares, 
protege o organismo dos ataques internos 
e externos que encontra. Sabemos, hoje, 
ou julgamos saber, que o coração contém 
em si mesmo marcadores emocionais que 
dão sentido às múltiplas expressões que a 
sabedoria popular nos ensinou, sendo uma 
das vias preferenciais das sensações que 
desnudam o sentir. 
A dor da rutura amorosa, a dor da morte 
de alguém de quem se gosta é realmente 
sentida no coração. Assim como também o 
é o encontro de amor. Se o coração nos pode 
"encher de vida" e bombeá-la peto corpo, que 
seja sempre mais verdadeira a expressão 
viver de amor do que a de morrer de amor, 
sinal de que a sincronia cardíaca com que 
crescemos e vivemos, manifestação do 
nosso psicossoma em funcionamento, bate 
ao som do embalo que aconchega, mas que 
não adormece, substrato da vida que se quer 
expandir e fazer expandir saúde. 
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ao longo de 14 anos, a equipa de cientistas 
concluiu que a morte de amigos próximos 
tinha um impacto na saúde e no bem-estar 
dos participantes que podia prolongar-
-se até quatro anos. Ainda assim, não se 
compara à devastação da viuvez. Atesta-o 
a análise de uma amostra de mais de 62 
mil adultos que perderam o parceiro, rea-
lizada há três anos. A equipa do psiquiatra 
britânico Michael King verificou que os 
primeiros três meses de luto foram classi-
ficados como os de maior risco de morte. 
O céu a abater-se sobre a cabeça. Quando 
não colapsa por sobrecarga, o sistema de 
defesas fica mais exposto a processos in-
flamatórios e a doenças, cardiovasculares 
incluídas. "Enfartes, arritmias, paragens 
cardíacas, hipertensão severa, hemorragia 
cerebrovascular e morte súbita são cená-
rios clínicos com base emocional", afirma 
Ana Abreu, professora da Faculdade de 
Medicina de Lisboa e coordenadora do 
programa de reabilitação cardíaca do Cen-
tro Hospitalar Universitário Lisboa Norte. 
"Nas consultas de Cardiologia, vemos 
muitos pacientes com enfarte do miocár-
dio a seguir a eventos stressantes", conta 
a médica, dando até alguns exemplos: um 
paciente teve um enfarte enquanto pre-
parava a cerimónia fúnebre de um amigo 
próximo; um homem morreu subitamente 
depois do funeral do filho; uma mulher de 

40 anos, com hemorragia cerebral por 
aumento súbito da pressão arterial 
a seguir a uma discussão conjugal. 

Sobre a síndrome do coração 
partido, que tem um registo in-

 

ternacional com dados de 48 
centros cardiovasculares em 
15 países, Ana Abreu diz ser 
uma tratável e, como os pro-

 

Um paciente 
teve um enfarte 
enquanto 
preparava 
a cerimónia 
fúnebre 
de um amigo 
e uma mulher 
sofreu uma 
hemorragia 
cerebral por 
aumento súbito 
da pressão 
arterial a seguir 
a discussão 
conjugal 

Ana Abreu 
Professora da Faculdade 
de Medicina de Lisboa 
e coordenadora 
do programa de 
reabilitação cardíaca 
do Centro Hospitalar 
Universitário 
Lisboa Norte 
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blemas cardiovasculares e cerebrovas-
culares, "evita-se controlando fatores 
de risco e desfrutando de momentos de 
descontração". 

A DANÇA DA PULSAÇÃO • 

Vidas, ou fases da vida, em que faltam sen-
tido, ânimo e afetos de qualidade, resultam, 
invariavelmente, em queixas diversas e com 
níveis de gravidade variáveis. O psicólogo 
Daniel Cotrim, da Associação Portuguesa 
de Apoio à Vítima (APAV), conhece bem 
esta realidade, no acompanhamento que 
faz a pessoas que passaram por traumas 
emocionais e apresentam quadros de mal-
-estar psicológico, sendo frequente terem 
"palpitações, problemas respiratórios, 
ataques de pânico e ansiedade". Isto sucede 
porque "algo que é simbólico ganha corpo 
e a emoção transforma-se em sintoma". 

Ana Cláudia Fernandes, doutorada em 
Psicologia da Saúde pela Universidade do 
Minho, investigou, juntamente com colegas, 
o impacto da intervenção psicológica na 
reabilitação cardíaca de vítimas de síndro-
ma coronária aguda. O estudo, publicado 
na Revista Portuguesa de Cardiologia, 
permitiu concluir que essa intervenção 
trazia benefícios na melhoria dos hábitos  

de saúde, no aumento da perceção de con-
trolo pessoal e na prevenção de reações e 
emoções negativas (ansiedade, depressão), 
"cuja elevada prevalência está associada 
ao diagnóstico e à vivência da doença car-
díaca". Para a psicóloga do Trofa Saúde —
Hospital, em Braga, é um imperativo ético 
fazer chegar este apoio aos programas de 
reabilitação cardíaca: a maioria ainda exclui 
a importância das emoções e de outros fa-
tores psicossociais. 

Entretanto, académicos, psicoterapeutas 
e cidadãos comuns começam a despertar 
para a chamada medicina das emoções. 
Um dos métodos usados para sintonizar 
a frequência cardíaca com os estados de 
atividade e de relaxamento através da 
respiração dá pelo nome de coerência car-
díaca. Testado e desenvolvido pelo Heart-
Math Institute, na Califórnia, o programa 
informático com aplicação interativa tem 
representação em Portugal. Este e outros 
métodos para aprender a harmonizar os 
ritmos do cérebro e do coração não evi-
tam as tempestades da vida. As epifanias 
e os acidentes de percurso só acontecem a 
quem está vivo: a forma de lidar com o que 
nos acontece — a tão estudada inteligência 
emocional — é que faz toda a diferença. Cl 
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Grupo Os Mosqueteiros
entrega 17.500 euros 
a instituição da Guarda

ADM ESTRELA No âmbito da
campanha ‘Votos Felizes’, que
decorreu durante o mês de De-
zembro, o Grupo Os Mosque-
teiros entregou 17.500 euros à
instituição ADM Estrela - As-
sociação Social e Desenvolvi-
mento, situada na Guarda.

Durante o período em que
decorreu a campanha solidá-
ria, a actriz e modelo Raquel
Sampaio, que apadrinhou a as-
sociação em ‘Votos Felizes’,
convidou os portugueses a
partilhar votos felizes, votando
nesta associação. Por cada
voto, o Grupo Os Mosquetei-
ros doou 2 euros à instituição.

Entre o dia 2 e 24 de Dezem-
bro, a campanha ‘Votos Felizes’
angariou um total de 140 mil

euros que o Grupo Os Mos-
queteiros entregou às oito ins-
tituições elegíveis no âmbito
desta acção: Refúgio Aboim
Ascensão; Fundação O Século;
No Meio do Nada; SOS Animal;
Pão e Paz; Associação Portu-
guesa de Apoio à Vítima; Cen-
tro de Educação para o Cida-
dão com Deficiência e ADM
Estrela.

Este é o segundo ano conse-
cutivo que o Grupo Os Mos-
queteiros, detentor das insíg-
nias Intermarché, Bricomar-
ché e Roady, desenvolvem a
iniciativa ‘Votos Felizes’ e pro-
porcionam aos portugueses a
oportunidade de oferecer feli-
cidade a instituições de norte
a sul do país. |

Entrega do donativo no âmbito da campanha ‘Votos Felizes’
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HAIRSTYLE EM FOCO 

3ELEZA SOLI3ÁRIA 
A responsabilidade social está cada vez mais presente na actividade e estratégia 

das empresas e as marcas de beleza profissional não são excepção. 

Conhecidas no mercado por serem marcas de referência na área de beleza profis-

sional, GHD, Jean Louis David e Greath Lenghts têm uma qualidade em comum: a 

solidariedade. Porque a beleza é muito mais do que a aparência, é o reflexo do estilo 

de vida e das escolhas que fazemos diariamente. 

Conheça as instituições de solidariedade 

que apoiam e as parcerias que desenvolveram: 

Hair Fashion Weeks 
ean Louis Davi 

Directamente relacionada com a auto-estima e o bem-estar das mulheres, 

a marca Jean Louis David Portugal associa-se, mais uma vez, à Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) na 10' edição das Hair Fashion 

Weeks que decorreu durante o mês de Setembro. A parceria tem como 

objectivo democratizar o acesso aos serviços de cabeleireiro, apoiando 

simultaneamente uma causa nobre, a luta pelo fim da violência doméstica 

contra as mulheres. As Hair Fashion Weeks permitem usufruir de serviços 

de cor e corte com descontos que chegam aos 50%, dos quais 2€ revertem 

a favor da APAV. O donativo tem a finalidade de formar e qualificar 

técnicos que prestam apoio às vítimas, promover os direitos da vítima em 

Portugal e minimizar as marcas que um crime de violência provoca. 

Desde 2015, a marca já angariou mais de 46 mil euros. 

HLIR 
FLSHION 

EEKS 
Jean Louis David APAV 

Apoio a Viti,' 
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APAV sensibilizou escolas e assistentes 
operacionais para o abuso sexual contra crianças 

Pauto Alexandre 

II Fornecer ferramentas a cri-
anças e a assistentes opera-
cionais para lidar/identificar 
eventuais situações de abuso e 
violência sexual contra menores 
foi o propósito das sete sessões 
que a APAV - Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima 
realizou no concelho da  

Alcobaça, entre 19 dezembro a 15 
de janeiro, a convite do Município 
de Alcobaça, através do GAVVD -
Gabinete de Apoio a Vitimas de 
Violência Doméstica 

Estas ações de curta duração 
realizaram-se em várias escolas dos 
três agrupamentos do concelho e servi-
ram de apresentação do projeto 'Rede 
GARE", que tem por objetivo apoiar cri-
anças e jovens vítimas de violência se-

  

xual de forma especializada, bem como 
as suas famílias e amigos/as. Três das 
sessões realizadas foram dirigidas a 
assistentes operacionais e as restantes 
quatro às crianças do ensino básico (do 
1 )̀  ao 4 ano). 

"O trabalho realizado pela APAV é 
essencial para que haja uma conscien-
cialização mais eficaz e orientada para 
o saber intervir em caso de identifi-
cação de situações deste género. É  

muito importante que todos tenhamos a 
sensibilidade para saber reconhecer os 
sinais emergentes deste fenómeno que 
afeta muitas famílias", alerta a vereado-
ra da Ação Social Inês Silva. 

O Gabinete de Apoio a Vitimas de 
Violência Doméstica do Município de 
Alcobaça funciona de segunda a sexta-
feira, no edifício da Escola Adães 
Bermudes (frente às Finanças), Rua 
Afonso Albuquerque - Alcobaça, contato  

262 580 899. Dispõe de um psicólogo e 
de uma assistente social. 

A missão do Gabinete é prestar 
atendimento personalizado e confiden-
cial a vítimas de violência doméstica, 
possibilitando à vitima instrumentos 
pessoais e legais, tendo em vista a 
supressão do contexto de violência do 
qual faz parte e cujas consequências 
são física e psicologicamente vivenci-
adas. II 
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A Linha Internet Segura recebeu 676 

denúncias de pornogra a infantil no 

último ano. Nenhuma das imagens 

em causa estava alojada em servido-

res nacionais e por isso estes casos 

estão a ser investigados por autorida-

des de outros países. Os crimes rela-

cionados com sexo estão no topo dos 

processos registados por este serviço 

que, desde o ano passado, é gerido 

pela Associação Portuguesa de Apoio 

à Vítima (APAV). 

Os crimes de pornografia infantil 

representam quase a totalidade dos 

casos reportados à hotline da Linha 

Internet Segura em 2019. Apenas 25 

das 701 denúncias dizem respeito a 

outros temas, com destaque para a 

discriminação racial (24 casos). Estes 

dados são hoje divulgados pela APAV, 

no âmbito das comemorações do Dia 

da Internet Mais Segura. Esta linha, 

que garante o apoio, anónimo e con-

dencial, estava até aqui a cargo da 

Fundação para a Ciência e Tecnologia 

(FCT). A Fundação para a Computa-

ção Cientí ca Nacional (FCCN) tinha 

sob a sua alçada uma Linha Alerta, 

que permite a denúncia de conteúdos 

ilegais disponíveis na Internet — e que 

foi substituída pela hotline. Ambas as 

valências são geridas pela APAV. 

A metodologia de trabalho da APAV 

é diferente da que era seguida pela 

FCT e pela FCCN — por exemplo, as 

estatísticas eram sempre apresenta-

das em percentagens e agora são 

divulgados os números absolutos — 

pelo que é impossível fazer compara-

ções entre os quase 700 casos de por-

nogra a infantil denunciados em 2019 

e o que acontecia em anos anteriores. 

No entanto, Ricardo Estrela, gestor da 

Linha Internet Segura, explica que a 

pornogra a infantil online “está a 

aumentar em termos internacionais 

e Portugal não é excepção”. Os casos 

reportados ao longo do último ano 

envolvem menores com idades com-

preendidas entre os 8 e os 13 anos. O 

número crescente de imagens de pré-

Nenhuma das imagens estava alojada em 
servidores portugueses. No topo de casos 
registados pela Linha Internet Segura 
estão crimes relacionados com sexo

Os crimes de pornografia infantil representam quase a totalidade dos casos reportados à hotline da Linha Inte

adolescentes divulgadas em sites de 

pornogra a infantil “é também uma 

tendência que se tem vindo a acentuar 

e que nos preocupa”, acrescenta 

Estrela. Grande parte do material 

encontrado é produzido pelos pró-

prios menores, alerta ainda o mesmo 

responsável (ver entrevista ao lado). 

Com base nestas denúncias, a APAV 

analisou milhares de imagens. Cada 

um dos quase 700 links ilegais rece-

bidos incluía entre 40 e 200 fotogra-

as. Os responsáveis não têm meios 

para determinar se os menores que 

surgem nas imagens denunciadas são 

ou não portugueses. O procedimento, 

sempre que há uma denúncia como 

estas, passa por veri car o país em 

que está alojado o conteúdo ilegal 

para garantir que o mesmo é bloquea-

do. Os casos são denunciados às auto-

ridades policiais dos países em que 

estão sediados os servidores. 

No último ano, não houve nenhum 

caso em Portugal — ainda que tenha 

surgido um já em Janeiro deste ano. 

Todos os crimes reportados estão sob 

investigação das autoridades de 

outros países. Em termos nacionais, 

este tipo de crime é investigado pela 

Polícia Judiciária, que faz parte do 

consórcio Centro Internet Segura, 

juntamente com a APAV, a Fundação 

para a Ciência e Tecnologia e outras 

entidades públicas e privadas. 

Além da hotline, a Linha Internet 

Segura presta apoio a vítimas de 

cibercrime e, também nesta vertente, 

os conteúdos sexuais estão em desta-

que. Apenas não representam a maio-

ria dos processos apresentados por-

que, dos 102 casos reportados ao 

longo de 2019, 20 dizem respeito a 

burlas na Internet. 

Ao longo do último ano, houve 19 

denúncias de crimes ou outras for-

mas de violência relacionadas com 

sexo na Linha Internet Segura. “Hoje 

em dia, práticas associadas ao sex-

ting (troca de mensagens ou imagens 

eróticas via telemóvel ou redes 

sociais) e ao uso de telemóveis para 

enviar conteúdo íntimo é muito 

comum o que facilita estes fenóme-

nos”, contextualiza o gestor da Linha 

Quatro conselhos para evitar a exposição online

E
m caso de dúvida ou tendo 
sido vítima de algum ilícito 
online, a Linha Internet 
Segura está disponível 24 

horas por dia, através do e-mail 
linhainternetsegura@apav.pt 
do site www.internetsegura.pt 
ou através do número de 
telefone gratuito 800 219 090. 
A Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima (APAV), que 
desde o ano passado gere o 
serviço, garante a 
confidencialidade e 
gratuitidade do mesmo. 

 
Atenção às configurações 
Usar as configurações de 

privacidade, em cada 
computador ou aplicação móvel 
utilizada, de cada uma das 
contas em redes sociais, de 
modo a controlar quem pode ter 
acesso aos conteúdos 
publicados, interagir ou mesmo 
entrar em contacto com o 
utilizador. Esta preocupação é 
fundamental no caso de 
menores, para evitar casos de 
grooming, uma forma de 
aliciamento online de crianças e 
jovens, que se inicia geralmente 
através de uma abordagem não 
sexual, de forma a convencer a 
vítima a encontrar-se 
pessoalmente com o indivíduo, 

para que este possa consumar o 
abuso sexual, ou procurando 
incentivar os menores a 
produzir e enviar fotografias 
deles próprios. 
 
Informações pessoais 
Os menores não devem partilhar 
informações pessoais ou 
fotografias online. Mesmo 
fotografias aparentemente 
inofensivas podem dar 
informações sobre a escola 
frequentada ou o local de 
residência, permitindo a alguém 
criar uma narrativa a partir da 
qual pode aproximar-se mais 
facilmente do jovem. Esta 

Internet
Samuel Silva

Denunciados quase 700 casos  
de pornogra a infantil em 2019
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MIGUEL MANSO

ernet Segura em  2019

Internet Segura, Ricardo Estrela. 

A maioria (oito) dos casos reporta-

dos são situações de “sextortion”, uma 

forma de chantagem em que informa-

ções ou imagens sexuais são usadas 

para extorquir a vítima. Há também 

denúncias de pornogra a infantil 

(quatro casos), “sexting”, importuna-

ção sexual ou “grooming” (manipula-

ção de menores de modo a convencê-

lo a encontrar-se pessoalmente com 

um indivíduo que pretende abusar 

destes). 

A estes crimes, juntam-se ainda 

outros que, mesmo que não estejam 

directamente relacionadas com sexo, 

estão muitas vezes associados, como 

é o caso de devassa da vida privada 

(oito casos denunciados em 2019), 

divulgação de imagens ou gravação 

de imagens ilícita.  

Jovens mais sensibilizados 
As vítimas dos crimes reportados à 

Linha Internet Segura em 2019 são 

maioritariamente jovens. Mais de um 

terço (34%) dos casos envolvem crian-

ças e adolescentes entre os 11 e os 17 

anos. Outros 11% tiveram menores de 

dez anos como vítimas. Ricardo Estre-

la a rma que o facto de os menores 

estarem em maioria entre as vítimas 

não signi ca que estes sejam efectiva-

mente mais atingidos pelo crime onli-

ne. “Os jovens estão também mais 

sensibilizados para esse contacto do 

que um adulto porque temos uma 

presença grande nas escolas”, a rma. 

Ainda assim, os menores são “uma 

população vulnerável”.  

Além destes crimes, os menores 

estão particularmente expostos a cri-

mes de furto de identidade (12 denún-

cias no último ano) e ciberbullying 

(quatro). O ciberbullying é o tema cen-

tral do Dia da Internet Mais Segura 

deste ano, articulando-se com o pro-

grama de combate ao fenómeno que 

foi lançado no início do ano lectivo 

pelo Ministério da Educação. 

Hoje há iniciativas em várias esco-

las do país. O ministro da Educação, 

Tiago Brandão Rodrigues, e o minis-

tro da Economia, Pedro Siza Vieira, 

visitam a Escola Básica e Secundária 

Artur Gonçalves, em Torres Novas, 

um agrupamento com dois mil alu-

nos onde estão a ser lançadas grande 

parte das iniciativas de formação na 

área das tecnologias da informação 

que são promovidas pela Direcção-

Geral de Educação.

samuel.silva@publico.pt

Portugal não é um dos países 
onde costumem ser alojados  
conteúdos de pornografia 
infantil, o que limita a actuação 
das autoridades quando estes 
casos são denunciados. O 
fenómeno tem crescido, alerta 
Ricardo Estrela, gestor da linha 
Internet Segura.  
O que faz a Linha Internet 
Segura quando recebe uma 
denúncia de pornografia 
infantil?  
O que acontece na maior parte 
das vezes é que nos enviam 
links de sites da dark web [uma 
pequena parte da World Wide 
Web, que agrega um conjunto 
de redes encriptadas, utilizada 
no mercado negro online, não 
só para pornografia infantil 
como para compra e venda de 
outros produtos ilegais]. 
Estamos a falar de conteúdos 
existentes a uma escala 
internacional. A Linha Internet 
Segura funciona dentro de uma 
rede internacional com outras 
linhas congéneres. Com estas, 
partilhamos um software 
próprio que nos permite 
perceber onde é que estes 
conteúdos estão alojados. Em 
função disso, notificamos o 
parceiro do país em causa, que 
é quem tem a responsabilidade 
de notificar as autoridades 
nacionais para o caso. Além 
disso, também é notificado o 
Internet Service Provider (ISP) 
[empresa que fornece serviços 
de acesso ou utilização da 
Internet] onde o conteúdo 
esteja alojado, para que este 
seja bloqueado. O nosso maior 
objectivo é que o conteúdo 
deixe de estar acessível. 
Em algum destes casos 
foram chamadas as 
autoridades portuguesas? 
Em 2019, não. Tivemos 
um caso, em Janeiro 
deste ano. Mas 
Portugal não é, 
regra geral, um 

país onde se alojem este tipo de 
conteúdos. De qualquer das 
formas, estes 676 casos 
denunciados de pornografia 
infantil deram origens a 
investigações noutros países. 
Em todos eles foram notificadas 
as respectivas autoridades 
nacionais, foram sempre 
tomadas medidas por parte das 
nossas congéneres. 
As denúncias de pornografia 
infantil estão a aumentar? 
Não temos dados que permitam 
uma comparação completa (ver 
texto ao lado), mas nos anos 
anteriores este já era o tipo de 
crime que motivava maior 
número de denúncias na Linha 
Alerta [então gerida pela 
Fundação para a Computação 
Científica Nacional]. A nossa 
experiência mostra-nos que é 
cada vez mais comum 
encontrar nos fóruns de 
pornografia infantil conteúdos 
produzidos pelas próprias 
crianças. São conteúdos que 
elas próprias produzem, mas 
que não são submetidos por 
elas. Por exemplo, por vezes há 
adultos que se fazem passar 
por alguém da idade deles e 
pedem-lhes fotos de cariz 
sexual. As crianças e jovens 
acabam por produzi-os de livre 
e espontânea vontade nas suas 
casas, usando telemóveis ou 
computadores. Em alguns 
casos, essas imagens ficam 
disponíveis depois de algum 
ataque informático ou por 
falhas de segurança ou então 
por partilha entre as próprias 

crianças, no contexto de um 
namoro, por exemplo. 

Todo esse material vai 
ser aproveitado por 
esses sites de 
pornografia infantil, 
porque há uma 

procura  
constante  

por material 
novo. S.S.  

estratégia de recolha de 
informação privada para 
construir a confiança com o 
“alvo” não é usada apenas em 
casos de aproveitamento sexual 
dos menores, mas também em 
casos de burla, que podem ter 
também adultos como vítimas. 
 
Conteúdos íntimos 
A regra é evitar por completo a 
partilha de fotografias íntimas, 
sobretudo nos casos de 
menores. Quanto aos adultos, 
mesmo que o façam, devem ter o 
cuidado de evitar quaisquer 
elementos identificadores que 
surjam nas imagens, não só 

elementos do rosto como 
tatuagens ou outros sinais 
distintivos. 
 
Denunciar o cyberbullying  
A Internet tem-se tornado em 
território de violência verbal ou 
psicológica sobre os menores, 
muitas das vezes através do uso 
de conteúdo conseguido online. 
Sempre que alguém se deparar 
com casos de cyberbullying, 
deve abster-se de partilhar ou 
replicar essas mensagens e 
denunciar o caso a um adulto em 
quem confiem (na família ou na 
escola) ou através da Linha 
Internet Segura. S.S. 

Fonte: Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima Feminino Masculino

46,03%
53,97%

A pornografia infantil
destaca-se dos
restantes crimes

Crimes registados
pela Hot Line

Perfil da vítima* Idade da vítima**

Mais de 65
55 aos 64
45 aos 54
35 aos 44
25 aos 34
18 aos 24
11 aos 17
Até 10 anos

*informação recolhida
na Help Line 
** 82 não respostas
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“Temos cada vez mais conteúdos de 
pornografia produzidos pelas próprias crianças”
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Linha recebeu 676 denúncias 
por pornografia infantil na net 
Maioria dos conteúdos são gerados pelas crianças, aliciadas por maiores 
de idade, explica a APAV, que contabilizou 827 processos no ano passado 

Ana Gaspar 
agaspar@jn.pt 

BALANÇO  A Linha Intemet Segura rece-
beu, no ano passado, 676 denúncias de 
crimes relacionados com pornografia in-
fantil, num total de 701 participações. 
Ricardo Estrela, gestor da linha a cargo 
da Associação Portuguesa de Apoio à Ví-
tima (APAV), considera que se trata de 
um "número muito elevado". 

Grande parte destes conteúdos "são 
gerados pelas próprias crianças, atra-
vés de smatphones e webcams, alicia-
das muitas vezes por maiores [de ida-
de] e disseminadas em sites de porno-
grafia infantil", revelou o responsável 
ao JN. 

Em 12 meses, a APAV contabilizou 827 
processos nas duas vertentes desta li-
nha: atendimento e denúncia. Uma mé-
dia de mais de dois processos por dia. Os 
números fazem parte do balanço do pri-
meiro ano de gestão desta Linha pela  

APAV, que é apresentado hoje no ãmbi-
to do Dia da Internet Mais Segura. Este 
ano a efeméride é dedicada ao tema "Faz 
Delete ao Ciberbullying". A iniciativa é 
promovida pelo Consórcio do Centro 
Internet Segura, coordenado pela Fun-
dação para a Ciência e a Tecnologia 
(FCT) que engloba, além da APAV, par-
ceiros corno a Direção-Geral da Educa-
ção e o Instituto Português do Desporto 
e Juventude. 

ATENDIMENTO E DENÚNCIA 

Apesar de o número e email de contac-
to serem os mesmos (800 219 090 / li-
nhainternetsegura@apav.pt), os casos 
relatados são distribuídos por duas áreas 
de intervenção. 

A linha de denúncia ("Hot Line") 
apresenta números mais significativos, 
já que, além dos mais de 600 crimes de 
pornografia infantil, foram também 
validados pela equipa da APAV 24 de-
núncias de discriminação racial e um  

caso de instigação pública a um crime. 
O total é de 701. 

Na linha de atendimento ("Help Li-
ne"), em que é prestado apoio à vítima 
de cibercrime, de forma anónima e con-
fidencial", foram registados 102 tipos de 
crime e outras formas de violência. Nes-
ta linha, o crime de burla foi a infração 
mais detetada (20 casos), seguindo-se o 
furto de identidade (14) e a devassa da 
vida privada (oito), O cyberbullying apa-
rece a seguir, com quatro situações. 

MAIS VÍTIMAS RAPAZES 

Quanto ao perfil da vítima, das 126 pes-
soas afetadas que recorreram à linha de 
atendimento, a maioria (53,97% ) são do 
sexo masculino. E a faixa etária com 
mais afetados foi a dos 11 aos 17 anos. 
Mas como os dados são recolhidos de for-
ma confidencial, nem todos os contac-
tos forneceram informação sobre o sexo 
ou a idade. 

As situações validadas como crime são  

depois comunicadas às autoridades. No 
caso de cyberbullying, por exemplo, é 
feita uma distinção "para perceber qual 
é a idade dos menores". 

Se tiverem idades inferiores a 12 anos, 
"não há grande responsabilidade a im-
putar, senão falar com as escolas relati-
vamente às situações", explicou o res-
ponsável. 

Se forem casos em que os autores fo-
rem jovens entre os 12 e os 16 anos, já no 
"no âmbito de medidas tutelares educa-
tivas", além das escolas é dado conheci-
mento às comissões de Proteção de 
Crianças e Jovens. 

Se os agressores tiverem mais de 16 
anos, caso haja ilícito criminal, o caso 
também é dado a conhecer à Escola Se-
gura e ao Ministério Público. 

Para agilizar este processo, em janeiro 
deste ano, a APAV e a Polícia Judiciária 
assinaram um protocolo sobre procedi-
mentos na partilha de informação nas 
denúncias de conteúdos ilegais online.• 
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pais, professores, psicólo-
gos e forças de segurança, 
entre outros, já participa-
ram nas duas edições da 
formação "Bullying e 
cyberbullying: prevenir e 
agir". Reconhecer sinais de 
alerta é um dos objetivos. A 
formação insere-se no pla-
no "Escola Sem Bullying. 
Escola Sem Violência", da 
Direção-Geral da Educação. 

OUTROS DADOS 

Diferenças de género 
Na média dos 14 sistemas 
de ensino, as raparigas 
conseguiram melhor re-
sultados (505 pontos) ao 
nível dos conhecimentos 
informáticos e literacia 
(eles ficaram-se pelos 
488 pontos). Os rapazes 
saíram-se melhor no pen-
samento computacional 
(502 pontos contra os 
498 conseguidos pelas 
meninas). 

Cyberbullying 
Consiste em humilhar, 
excluir ou até agredir al-
guém, de forma repetiti-
va e sistemática, através 
de ações virtuais. Podem 
ser usados vários conteú-
dos para essa finalidade, 
como fotografias ou ví-
deos. 

Países avaliados 
Portugal, Chile, Dina-
marca, Finlândia, França, 
Alemanha, Itália, Caza-
quistão, República da Co-
reia, Luxemburgo, Esta-
dos Unidos e Uruguai. A 
cidade de Moscovo e o es-
tado de Renãnia na Ale-
manha foram participan-
tes "benchmarking". 

Amostra 
Dos 14 sistemas de ensi-
no, participaram 46 mil 
alunos do 8.Q ano e 26 mil 
professores. 

'PRIMEIRA SEMANA 

Observatório 
registou 34 casos 
de cyberbullying 

Lançado no final de janeiro, 
na primeira semana de fun-
cionamento, o Observató-
rio Nacional do Bullying 
(ONB) recebeu 203 denún-
cias,17% (34,2) das quais SO-
bre casos em que foi prati-
cado cyberbullying. "Ape-
sar do ONB ter surgido 
como resultado da identifi-
cação de uma lacuna ao ní-
vel da denúncia informal, 
não estávamos à espera de 
um tão significativo núme-
ro de casos reportados num 
tão curto espaço temporal", 
explicaram as responsáveis 
pela coordenação do obser-
vatório, um projeto da As-
sociação Plano I. 
Das 203 situações reporta-
das, 6o solicitavam um con-
tacto de resposta e, nestes 
casos, foram fornecidas 
"orientações que facilitas-
sem o correto encaminha-
mento dos seus casos para 
as entidades competen-
tes". Entre estas estão, por 
exemplo, a Direção do es-
tabelecimento de ensino 
onde a situação ocorreu, 
autoridades policiais, ser-
viços de saúde, estruturas 
de atendimento a vítimas 
de crime e a Linha SOS 
Criança, do Instituto de 
Apoio à Criança. Os proce-
dimentos sãos os mesmos, 
quer se trata de bullying 
ou de cyberbullying. O 
ONB não é uma estrutura 
de atendimento, mas "um 
mecanismo" que visa reco-
lher informação sobre a 
ocorrência de bullying em 
Portugal, "com o objetivo 
de o mapear e caracteri-
zar", frisaram. 

Alexandra Inácio 
alexandra.inacion.pt 

ESTUDO  Os alunos portugueses do 
8." ano revelaram ser dos melho-
res em literacia informática e Tec-
nologias de Informação e Comu-
nicação (TIC). Num relatório da 
Associação Internacional para a 
Avaliação do Desempenho Educa-
cional (IEA), divulgado hoje, 73% 
dos estudantes responderam que 
aprenderam na escola a importân-
cia de mudar as passwords com re-
gularidade - a média entre os 14 
sistemas de ensino avaliados é de 
55% - e 72% aprenderam a confir-
mar a origem de emails e anexos 
(média é de 49%). 

Os portugueses, aliás, ficaram 
sempre acima da média: 91% res-
ponderam que aprenderam nas 
aulas a sair dos computadores par-
tilhados (média é de 81%) e 85% a 
partilhar informação publicada 
pela Imprensa de forma responsá-
vel (média é de 75%). Portugal fica 
aquém das médias na percenta-
gem de alunos que usam diaria-
mente as TIC como ferramenta 
nas aulas (7%, quando a média é 
de 18%) e para estudar fora da es-
cola (10%, numa média é de 29%). 

O relatório sublinha que as esco-
las portuguesas são das que me-

  

lhor preparam os alunos para re-
colherem informação online de 
forma segura: 99% dos alunos que 
frequentam escolas onde os dire-
tores tomam medidas de seguran-
ça online dizem que é proibido o 
acesso a conteúdos inapropriados, 
como pornografia, e 88% decla-
ram que e o cyberbullying não é 
tolerado. Apesar do controlo, 82% 
dos alunos dizem usar os compu-
tadores das escolas para jogar (mé-
dia é de 69%). 

Só 2% FAZEM AVALIAÇÃO CRITICA 
O estudo pretendia analisar se os 
alunos estão a ser preparados para 
estudar e viver num mundo digi-
tal e apenas 2% dos alunos dos 14 
sistemas de ensino manifestaram 
habilidade para avaliar critica-
mente a informação recolhida on-
line. E 18% não atingiram o nível 
mais baixo da escala de conheci-
mentos informáticos. 

O relatório alerta para a existên-
cia de um fosso digital entre os alu-
nos socioecomicamente mais e 
menos favorecidos. E que não bas-
ta equipar as escolas para se desen-
volver a literacia digital. Os alunos 
têm de aprender a usar os compu-
tadores mais eficazmente e os pro-
fessores precisam de formação 
para aplicarem mais as TIC.  

Surpreenderam-no os resultados 
do estudo da Associação Interna-
cional para aAvaliação do Desem-
penho Educacional (IEA)? 
Sim, até me deixaram com a pulga 
atrás da orelha porque Portugal teve 
de pagar a participação e não sei se a 
amostra portuguesa é representati-
va, por isso, fiquei com algumas dú-
vidas quanto à independência do es-
tudo. 

Qual a taxa de prevalência do 
cyberbullying em Portugal? 
Não temos nenhum estudo nacio-
nal que nos dê a realidade do país. 

O plano contra o bullying e cyber-
bullying do Ministério da Educa-
ção (ME) devia começar por esse 
retrato nacional? 
É evidente. O ME desresponsabili-
za-se, usando como pretexto a des-
centralização e a autonomia das es-
colas. 

Qual a sua perceção? 
Que está a aumentar e que muitas 
denúncias de bullying são, de facto, 
de cyberbullying. 

Que tipo de queixas são mais fre-
quentes? 
As de invasões de privacidade e per-
da de controlo das contas. Muitas ve-
zes, os jovens não se apercebem de 
que estão a ser vítimas de coação, 
chantagem. Os efeitos podem ser 
piores, porque o bullying tira férias. 
As vítimas estão seguras em casa. O 
cyberbullying pode acontecer 24 ho-
ras por dia, sete dias por semana, 365 
dias por ano. E as vítimas não se sen-
tem protegidas em lugar nenhum. 

Que conselhos dá a alunos, pais e 
professores? 
Pais e professores devem criar rela-
ções de confiança, de modo a que os 
adolescentes peçam ajuda sem 
medo de serem castigados. Aos alu-
nos recomendo que preservem a sua 
privacidade e não sofram em silên-
cio. Denunciem. 

Conteúdos são 
partilhados 
inadvertidamente 
pelos jovens, muitas 
vezes com incentivo 
de pessoas mais 
velhas 
FOTO: GETTY I MAGFS 

Maioria dos estudantes confirma origem dos emails e anexos 

73% dos alunos 
mudam as 
password com 
regularidade 
Relatório internacional conclui que escolas 
portuguesas preparam para a segurança online 

ENTREVISTA 

Tutela devia 
fazer retrato 

nacional 

Tito de Morais 
Psicólogo e fundador do site 
miudossegurosna.Net 
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SOCIEDADE

Em 2019 morreram 35 pessoas em contexto de violência doméstica em 
Portugal: 26 mulheres, oito homens e uma criança. As mulheres morrem às 
mãos daqueles a quem se entregaram; os homens, na maioria, são vítimas dos 
ex-companheiros da mulher. Houve ainda uma criança morta pelo próprio 
pai. Isto não é amor. Mas é importante as vítimas saberem que há sempre 
uma saída.

A 18 de Fevereiro de 2019 morreu Ana Maria Silva, natural da 
Chamusca, que residia em Torres Novas. Foi a única vítima mortal 
em contexto de violência doméstica na nossa região o ano passado, 
mas muitos outros casos foram registados. E centenas nem chegam a 
sair das mordaças do medo.
O crime de Ana Maria? Tinha deixado de amar Rui Vieira que, 
investido de ciúmes, a assassinou a tiro de caçadeira. Ana Maria, 53 
anos, tinha ido com o companheiro à Danceteria São Martinho, na 
Golegã. Rui esperou que ela saísse e, no parque de estacionamento, 
disparou dois tiros fatais em Ana Maria, pelas costas, como fazem os 
cobardes. A ameaça, tanta vez repetida, estava concretizada: “Não és 
minha, não és de mais ninguém”, disse muitas vezes. Ana Maria tinha 
terminado a relação que durava há oito anos no verão de 2018 e Rui 
não aceitou. Agora ela está morta e ele está preso.
Helena Pinto, Presidente da UMAR (União Mulheres Alternativa e 
Resposta) entre 1995 e 2005, reconhecida feminista e antiga deputada 
na Assembleia da República, assume que este é um grave problema 
social em Portugal. “É um problema de disputa de poder, é machismo 
porque pensam que a mulher é sua propriedade”. Mas não é. “O amor 
não é perseguição nem ameaça constante”.
Rui Vieira disse em tribunal que não queria matar Ana Maria, que ela 
“é a mulher da minha vida”. Um lamento que não surpreende Helena 
Pinto, habituada a esse tipo de desculpas dos homicidas. Até porque 
“o perfil do agressor já está bem definido, nenhum assume que quer 
matar”, diz. “Por norma o agressor é alguém que isola a vítima e fá-

la entrar num processo auto-destrutivo, diz-lhe que cozinha mal, que 
é feia, que a casa não está arrumada” mas, também, numa lógica de 
“isolamento, dizendo-lhe que ninguém gosta dela” e a mulher acaba 
por ficar sozinha. “Perde as forças para reagir”, explica Helena Pinto. 
“Há mulheres que se sentem culpadas por os maridos lhes baterem”.
A antiga deputada não acredita “que os agressores sejam propriamente 
doentes”, pois não é isso que justifica a agressão. “Muitas vezes são 
pessoas socialmente aceites, bem-vistos na vizinhança, de todas 
as classes sociais e só evidenciam este distúrbio com a mulher, não 
em sociedade”. Sónia Reis, psicóloga e gestora do Gabinete de Apoio 
à Vítima na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) em 
Lisboa corrobora: “O facto de muitas vezes serem pessoas bem-vistas 
na sociedade faz com que a vítima se retraia ainda mais na intenção 
de fazer queixa com medo que pensem que está a inventar”. Parece 
quase o guião de uma história de ficção. Mas é a realidade do nosso 
país, em mais portas do que julgamos.

Há sempre uma saída
Esta é a principal mensagem desta reportagem: é importante a 
vítima perceber que há sempre uma saída. Helena Pinto e Sónia 
Reis reconhecem que “este é um problema muito complicado porque 
se juntarmos filhos, dependência económica, a resignação porque o 
casamento é para toda a vida, a frustração, o medo, a vergonha e até 
a esperança de que os agressores mudem” faz com que as vítimas não 
procurem soluções. “Por mais que as pessoas se sintam num beco sem 
saída é importante que saibam que há sempre uma saída”, transmite 
Sónia Reis.
Importa sublinhar que não são apenas mulheres a passar por este 

. RicaRdo RodRiges

“
Não é Amor
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não se coaduna com a vida das vítimas”. Há processos que se arrastam 
por dois anos ou mais e isso é impraticável para quem espera uma 
decisão em condições instáveis, numa casa-abrigo ou em casa de 
familiares. Porque até haver uma decisão judicial, o agressor não tem 
de sair de casa. 
A juntar à lentidão da justiça, acresce “uma mentalidade antiga de 
muitos juizes”, diz Helena Pinto. “Por exemplo, há acórdãos que 
ilibam os agressores porque não bateu o suficiente para justificar 
a condenação”, acusa. “Tudo isto faz com que as vítimas se sintam 
desprotegidas”, admite Sónia Reis. Ainda assim, não tem dúvidas: “É 
fundamental as vítimas apresentarem queixa” pois esse é o primeiro 
passo para que se encontre uma solução.

As crianças também choram
A 05 de Fevereiro de 2019 o país chorava o desfecho trágico de 
uma história que se arrastava desde a manhã do dia anterior: era 
encontrado o corpo de Lara, 2 anos, na mala do carro do pai que a 
matou por asfixia. No dia anterior tinha assassinado a avó materna 
da menina. Por fim, suicidou-se. O motivo? Se Lara não ficava com ele, 
não ficava com mais ninguém. Pedro, o assassino, deu voz a essa ideia 
várias vezes: “Eu posso não ficar com a menina, mas vocês [a família 
materna] também não ficam. Eu mato-vos, a ti e aos teus pais”. Sandra, 
a esposa, vive agora sem a mãe e sem a filha.
Lara foi a única criança a morrer em 2019 em contexto de violência 
doméstica. Ainda assim, são inúmeras as crianças que vivem este 
flagelo em silêncio. Que ficam tatuadas na alma e na mente, por vezes 
no corpo, para o resto da vida. “A questão das crianças está a assumir 
uma grande centralidade porque em muitos casos o agressor mata a 
mulher e deixa a criança sozinha com todos os traumas que daí vêm”, 
explica Helena Pinto. 
Contudo, a 12 de Dezembro, o Parlamento chumbou o diploma 
do Bloco de Esquerda que pretendia “reconhecer as crianças que 
testemunhem ou vivam em contexto de violência doméstica como 
vítimas” desse crime, sendo votado favoravelmente apenas pelo 
Bloco de Esquerda, o PAN e a Iniciativa Liberal. Ou seja, apenas 24 dos 
230 deputados pensam que as crianças que vivenciam um cenário de 
violência doméstica também são vítimas. É pouco, muito pouco.
A APAV inclui sempre as crianças nas respostas que procura dar no 
apoio às vítimas. “Desde o momento em que assiste a um cenário de 
violência, também estão a ser maltratadas”, não duvida Sónia Reis.
Os traumas são, naturalmente, difíceis de ultrapassar. Nenhum 
familiar directo de Ana Maria aceitou falar publicamente sobre o 
tema. As vítimas, mesmo que hoje já independentes, mostram receio 
de aparecer. Até de forma anónima: “É um meio pequeno, se ele ler 
pode saber que fui eu”. O medo supera a coragem em muitos casos. E 
quando o medo é o principal sentimento numa relação, a conclusão é 
simples: não é amor.

as cRianças Também soFRem, mas a lei não as consideRa víTimas

problema: “Recebemos queixas de violência sobre homens, não é 
vergonha nenhuma procurar ajuda”, diz Sónia Reis. Existem recursos 
para ajudar as vítimas que atravessam esta situação. O mais directo 
é a linha de atendimento da APAV: 116 006, cuja chamada é gratuita. 
Mas o principal desses recursos passa pela criação das casa-abrigo, 
projecto a que Helena Pinto esteve ligada na criação em 2000: “São 
fundamentais, mas têm de ser o último recurso”, acredita.
Sónia Reis explica: “Antes das casa-abrigo há outras respostas a 
explorar” até porque a vítima sentir-se-á mais confortável e segura em 
casa de amigos ou familiares. Quando recebem uma queixa na APAV, 
o primeiro passo passa por uma avaliação do risco de homicídio feito 
pelos técnicos, devidamente preparados para lidar com o tema. “São 
feitas vinte questões que nos dão uma magnitude desse risco mas 
também é ponderada a percepção dos técnicos que fazem a avaliação, 
não é uma coisa estanque”, explica Sónia Reis. Além disso a associação 
presta esclarecimentos jurídicos e apoio psicológico e social.
Por vezes, acredita Sónia Reis, desabafar é um grande avanço e 
escutar é muito importante: “Podem contar connosco porque não 
vamos julgar, vamos ajudar a encontrar uma resposta pensando na 
segurança e no bem-estar da pessoa”, refere. “Dêem este passo, que é 
de muita coragem!”, pede. A violência doméstica é crime público desde 
2000, isso significa que “qualquer pessoa pode apresentar queixa”.
Para Helena Pinto o movimento feminista é o grande aliado das 
mulheres vítimas de violência doméstica. “Dão visibilidade ao 
problema, lutam pela alteração das leis e em alguns casos dão apoio 
directo às mulheres”, explica. “Tudo começou com a solidariedade 
entre as mulheres, de forma voluntária”, lembra. 
Ainda assim, há uma dinâmica social que é preciso inverter: “Temos 
de socialmente condenar o agressor”, afirma categoricamente Helena 
Pinto. Palavras que ouvimos também de Sónia Reis: “A sociedade 
ainda procura justificar” este tipo de violência. 

Justiça cega
80 por cento das queixas que a APAV recebe estão relacionadas com 
violência doméstica, mas muitas das ocorrências nunca são sequer 
denunciadas. Um dos principais motivos que leva as mulheres a não 
apresentar queixa é a sensação de que a justiça não funciona e que, 
depois, isso as deixe ainda mais vulneráveis perante os agressores. 
Poucos meses antes do homicídio, Ana Maria tinha apresentado 
queixa no posto da GNR da Chamusca. A queixa seguiu os trâmites 
legais e o homem foi constituído arguido, tendo sido criado um plano 
de segurança para proteger a mulher que incluía a apresentação de 
Rui junto das autoridades com frequência e o reforço do policiamento 
junto da casa dela. Nada disto foi posto em prática e Ana Maria morreu 
no parque de estacionamento da danceteria.
Helena Pinto não tem dúvidas de que “a justiça é branda, é o grande 
nó desta questão neste momento”. Sobretudo porque “é muito lenta e 
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O cyberbullying afeta principalmente as faixas etárias mais novas da comunidade açoriana 

Burla informática e cyberbullying 
dominam denúncias na APAV 

nip FITM RFSFRVADIIR 

Linhas de apoio da delegação dos Açores da 
Associação de Apoio à Vítima têm recebido mais 
denúncias, apesar de não haver números oficiais. 
Vítima é maioritariamente do sexo feminino 

701 denúncias de pornografia 
infantil em 2019 a nível nacional 

NUNO MARTINS NEVES 

nunomneves@acorianooriental.pt 

A burla informática e o cyber-
bullying estão no topo das de-
núncias registadas nas linhas 
de apoio da Associação de 
Apoio à Vítima (APAV) nos 
Açores. Apesar de não haver 
números oficiais, a delegação 
regional consegue traçar o qua-
dro no arquipélago onde a ví-
tima é maioritariamente do 
sexo feminino. 

Em entrevista ao Açoriano 
Oriental, Raquel Rebelo, ges-
tora de gabinete de apoio à ví-
tima de Ponta Delgada, explica 
que a análise qualitativa feita às 
denúncias verificadas no ano 
passado revela que a burla in-
formática e o cyberbullying pre-
valecem na Região. 

"A burla tem acontecido em 
alguns casos em que há apro-
priação do cartão bancária, ou 
acesso ilegítimo através de um 
site que a vítima acede, que é 
ffirtada a sua identidade", acres-
centando que os principais al-
vos são pessoas adultas que, "de 
alguma forma, são vítimas ou 
de furto de identidade on-line, 
ou então os seus cartões são uti-
lizados de forma indevida-
mente por alguém que seja pró-
ximo ou por caso de um furto". 

Já o cyberbullying afeta um 
universo mais jovem, onde o 
acesso às redes sociais é maior, 
o que tem "espoletado uma tro-
ca de ofensas entre colegas da 
mesma escola ou entre jovens 
que se conhecem noutros con-
textos, e há uma tentativa de di-
famar as vítimas nas redes so-
ciais", sublinha Raquel Rebelo. 

Contrariamente aos dados re-
gistados a nível nacional (ver 
caixa), nos Açores não há casos 
significativos de denúncia de 
pornografia infantil nem dis-
criminação racial. 

Por outro lado, às linhas de 
apoio chegam outros crimes se-
xuais, como casos de abuso se-
xual de menores e abuso sexual 
de menores dependentes, "que 
poderá não ser da mesma fa-

  

mília mas que esteja a cargo de 
alguma pessoa conhecida", as-
sinala. 

De acordo com a gestora do 
gabinete da APAV nos Açores, 
tem havido um aumento do nú-
mero das denúncias o que re-
vela uma maior predisposição 
das pessoas para utilizarem as 
linhas de apoio a seu dispor. 

Para Raquel Rebelo, o mes-
mo se deve a uma maior sensi-
bilização da comunidade, mas 
também ao trabalho orientado 
para a prevenção. Sem esque-
cer que, o simples facto do uso, 
cada vez maior, da internet, po-
tenciar o surgimento de mais 
casos. 

"Também temos apostado na 
formação de profissionais e do 
público em geral, e alertado 

Ao nível do crime 
sexual, a prevalência 
nos Açores é do abuso 
sexual de menores e 
menores dependentes 

para os apoios que existem, no-
meadamente, a linha, e tam-
bém, internamente, temos fei-
to o esforço de nos inteirarmos 
das boas práticas nesta área", 
como a formação em cibercri-
me que será feita nos próximos 
dias com a Polícia Judiciária. 

Quanto ao perfil da vítima, 
nos Açores ainda há a preva-
lência do sexo feminino, em 
contraponto com o que se re-
gista a nível nacional, onde 53 
por cento das queixas tem ori-
gem nos homens. 

Coordenada pelaAssociação 
Portuguesa de Apoio à Vítima, 
a Linha Internet Segura é um 
serviço de atendimento gratui-
to e confidencial criado com o 
objetivo de prestar apoio às ví-
timas de cibercrime, aconselhar 
na adoção de comportamento 
seguros no uso da internet e 
permitir a denúncia de conteú-
dos ilegais online..  

A Linha Internet Segura re-
gistou em 2019 e a nível na-
cional um total de 701 de-
núncias relacionadas com a 
deteção de conteúdos de por-
nografia infantil e discrimi-
nação racial, segundo dados 
da Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima. 

Segundo dados da APAV, 
entre janeiro e dezembro de 
2019 foram contabilizados 
827 processos nas duas ver-
tentes: atendimento e de-
núncia. 

Na ̀ Flelpline; que garante o 
apoio, anónimo e confiden-

  

cial ao uso das tecnologias 
online com vista a ajudar viti-
mas de crime e aconselhar os 
utentes na adoção de com-
portamento seguros no uso 
da internet foram registados 
102 crimes e outras formas 
de violência, entre os quais 
20 por burla, 12 por furto de 
identidade, oito de devassa 
da vida privada, quatro de 
`cyberbullying, quatro de 
pornografia de menores, 
nove de ̀ phishing; cinco de 
violência doméstica e um 
dois crimes sexuais. 

Já na 'Hotline, que dispo-

  

nibiliza meios para denun-
ciar conteúdos ilegais que es-
tejam disponíveis na inter-
net, a APAV registou 676 
denuncias de pornografia in-
fantil e 24 de discriminação 
racial. 

Segundo a APAV os ho-
mens são 53.97 por cento das 
126 vítimas identificadas em 
idades entre os 10 e mais de 
65 anos. 

Os pedidos de apoio e de 
denuncias são feitos para o 
800 21 90 90 ou através do 
correio eletrónico (linhain-
ternetsegura@ apav.pt). 
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Há quase duas denúncias por dia de 
pornografia infantil em Portugal, reve-
lam os dados da Associação Portugue-
sa de Apoio à Vítima (APAV), citados 
pelo Público e pelo Jornal de Notícias.

As autoridades de outros países 
estão a investigar casos que deram 
origem a 676 queixas feitas à Linha 
Internet Segura em 2019. Nenhuma 
das imagens em causa estava alojada 
em servidores nacionais, o que limita a 
actuação das autoridades portuguesas, 
avança o Público.

A maior parte dos conteúdos “são 
gerados pelas próprias crianças, atra-
vés de smartphones e webcams, ali-
ciadas muitas vezes por maiores [de 
idade] e disseminadas em sites de por-
nografia infantil”, revelou Ricardo Es-
trela, gestor da linha a cargo da APAV, 
em declarações ao Jornal de Notícias.

Segundo o mesmo jornal, as vítimas 
são maioritariamente rapazes entre 
os 11 e os 17 anos, o que poderá não 

corresponder completamente à reali-
dade, uma vez que as pessoas não são 
obrigadas a revelar dados como idade 
e género.

Com base nas denúncias, segundo 
o Público, a APAV analisou quase 700 
links ilegais que incluíam entre 40 e 
200 fotografias cada um. Nenhum 
destes correspondia a casos nacionais. 
Este ano, no entanto, surgiu já um caso 
em Portugal.

Após a verificação do país no qual 
estas estão alojadas, os conteúdos ile-
gais são denunciados às autoridades de 
cada local, sendo posteriormente blo-
queados. Caso os servidores estejam 
em Portugal, o crime é investigado pela 
Polícia Judiciária.

Os dados foram ontem divulga-
dos pela APAV, no âmbito do Dia da 
Internet Mais Segura, uma iniciativa 
promovida pelo Consórcio do Centro 
Internet Segura, coordenado pela Fun-
dação para a Ciência e Tecnologia.

Denunciados quase 700 casos
de pornografia infantil no ano passado
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INTERNET A Linha Internet
Segura registou em 2019 um
total de 701 denúncias relacio-
nadas com a detecção de con-
teúdos de pornografia infantil
e discriminação racial, segundo
dados da Associação Portu-
guesa de Apoio à Vítima.

Coordenada pela Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima,
a Linha Internet Segura é um
serviço de atendimento gra-
tuito e confidencial criado com
o objectivo de prestar apoio às
vítimas de cibercrime, aconse-
lhar na adopção de comporta-
mento seguros no uso da In-
ternet e permitir a denúncia de
conteúdos ilegais online.

Este é um dos serviços do
consórcio coordenado pela
Fundação para Ciência e Tec-

nologia e do qual a APAV faz
parte desde Janeiro de 2019,
envolvendo também a Direc-
ção Geral da Educação, o Ins-
tituto Português do Desporto
e Juventude, a Fundação Altice
e a Microsoft Portugal. Este

consórcio tem como principal
objectivo a sensibilização e
consciencialização para o uso
mais seguro da Internet.

No Dia da Internet Mais Se-
gura, assinalado ontem, foi di-
vulgado também um estudo
internacional que indica que os
estudantes portugueses são os
mais bem preparados pelas es-
colas para usar a Internet de
forma segura.

Milhares de alunos do 8.º ano
de escolas da Dinamarca, Fin-
lândia, Alemanha, França, Itália,
Luxemburgo, Cazaquistão, Re-
pública da Coreia, Chile, Uru-
guai e Portugal participaram no
Estudo Internacional de Litera-
cia de Informação e Computa-
cional e os portugueses desta-
caram-se pela positiva.|

701 denúncias de pornografia 
infantil e discriminação racial

Mais novos alertados para os
riscos na utilização da Internet
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INTERNET A Linha Internet
Segura registou em 2019 um
total de 701 denúncias relacio-
nadas com a detecção de con-
teúdos de pornografia infantil
e discriminação racial, segundo
dados da Associação Portu-
guesa de Apoio à Vítima.

Coordenada pela Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima,
a Linha Internet Segura é um
serviço de atendimento gra-
tuito e confidencial criado com
o objectivo de prestar apoio às
vítimas de cibercrime, aconse-
lhar na adopção de comporta-
mento seguros no uso da In-
ternet e permitir a denúncia de
conteúdos ilegais online.

Este é um dos serviços do
consórcio coordenado pela
Fundação para Ciência e Tec-

nologia e do qual a APAV faz
parte desde Janeiro de 2019,
envolvendo também a Direc-
ção Geral da Educação, o Ins-
tituto Português do Desporto
e Juventude, a Fundação Altice
e a Microsoft Portugal. Este

consórcio tem como principal
objectivo a sensibilização e
consciencialização para o uso
mais seguro da Internet.

No Dia da Internet Mais Se-
gura, assinalado ontem, foi di-
vulgado também um estudo
internacional que indica que os
estudantes portugueses são os
mais bem preparados pelas es-
colas para usar a Internet de
forma segura.

Milhares de alunos do 8.º ano
de escolas da Dinamarca, Fin-
lândia, Alemanha, França, Itália,
Luxemburgo, Cazaquistão, Re-
pública da Coreia, Chile, Uru-
guai e Portugal participaram no
Estudo Internacional de Litera-
cia de Informação e Computa-
cional e os portugueses desta-
caram-se pela positiva.|

701 denúncias de pornografia 
infantil e discriminação racial

Mais novos alertados para os
riscos na utilização da Internet
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Quando o lho adolescente lhe disse 

que tinha uma coisa para lhe contar, 

Marília foi levada a pensar que era 

mais um disparate sem consequên-

cias. Um daqueles que não deixariam 

mágoa, nem dor, nem culpa, nem 

vergonha. Enganou-se.  

A partir daí, o lho, então com 15 

anos, perdeu-se no consumo de 

álcool que misturava com comprimi-

dos, e no haxixe. Não falava, não saía 

do quarto. “Consumia para esque-

cer.” Desistiu da escola. A revolta 

assumiu formas destrutivas e auto-

destrutivas de descontrolo e agressi-

vidade, conta a mãe. 

De facto, a urgência que Leonel 

incutiu nas palavras, quando foi ao 

trabalho dela perguntar-lhe a 

que horas sairia, deixou-a pensativa. 

“Ele estava branco quando me apa-

receu no trabalho”. Mas porque have-

ria Marília de pensar o pior? Esperaria 

calmamente o que Leonel tinha para 

lhe dizer.  

Desde os 11 anos, Leonel ia para 

casa de um vizinho mais velho, amigo 

dos pais. Nessa casa na mesma rua 

onde Leonel vivia, o adulto sentava-o 

a ele e três outros rapazes a ver lmes 

pornográ cos. Abusava deles sexual-

mente. As idas a casa dele começaram 

por ser do conhecimento dos pais, 

porque o adulto de 65 anos, que vivia 

sozinho, era uma pessoa de con an-

ça, ajudava em coisas da casa, era 

afável, disponível, recorda Marília. 

“Os miúdos lanchavam em casa dele 

e depois iam para os treinos de futsal 

com ele.”  

Humberto, que veio a ser condena-

do a dez anos de prisão efectiva por 

nove crimes de abuso sexual de crian-

ças em Outubro de 2017, conquistara 

a simpatia e a con ança de todos. 

Hoje está preso. O convívio com os 

rapazes, envolto numa falsa inocên-

cia, entrou numa rotina estranha – 

uma rotina que os miúdos não ques-

tionaram, nem denunciaram.  

A razão para não o fazerem depen-

de da idade das crianças, explica 

Carla Ferreira, gestora do Progra-

ma CARE de apoio a crianças e 

jovens vítimas de violência sexual, 

criado em 2016 pela Associação Por-

tuguesa de Apoio à Vítima (APAV). 

O seminário Passado, presente e 

futuro do apoio a crianças e jovens 

vítimas de violência sexual — o papel 

do Projecto CARE realiza-se hoje 

em Lisboa, na Fundação Calouste 

Gulbenkian, em Lisboa, um dos 

nanciadores do programa junta-

mente com a Iniciativa Portugal Ino-

vação Social. 

Em quase todas as idades anteci-

pam o impacto de uma eventual 

revelação na família, continua a cri-

minóloga. “Nalguns casos, não que-

rem desestruturar a família. Têm 

receio de como os pais ou os seus 

cuidadores se vão sentir. Quando são 

mais pequenos, temos situações em 

que dizem que não perceberam que 

era errado. Não entendem o com-

portamento do adulto como proble-

mático. Os mais pequeninos não têm 

nem sequer forma de relatar o suce-

dido”, conclui. 

No caso de Leonel, que sofreu abu-

sos entre os 11 e os 15 anos, a mãe 

arranjou a sua própria explicação, 

embora admita outras. E diz que pode 

ter sido por Humberto, o abusador, 

ser amigo do pai. Por muito estranho 

que possa parecer, explica Marília, ele 

tinha medo de desiludir o pai. 

 

A falta do pai 

Em miúdo, Leonel sentiu a falta do 

pai que trabalhava em turnos noctur-

nos, num quotidiano desencontrado 

do dele. E quando fez 13 ou 14 anos, 

foi como recuperar o tempo perdido. 

“O pai acompanhava mais o lho e ele 

não queria deixar de ter aquela com-

panhia, não queria desiludi-lo.” 

“Eu podia proteger o meu lho e 

não consegui fazê-lo”, diz Marília 

sem saber de que forma poderia ter 

impedido o pior de acontecer. Nun-

ca descon ou de nada. Leonel não 

seja só por mim, que seja também 

pelos outros.”  

Marília sabe que a ela o lho não 

lhe disse tudo como se ele próprio 

duvidasse da capacidade do adulto 

de aguentar toda a verdade. Hoje 

com 19 anos, Leonel refaz a sua vida 

e já é pai.  

 

Do Porto a São Miguel 

Ao contrário de Leonel, Lara não 

disse a ninguém, nem à mãe. “A Lara 

foi sexualmente violada pelo treina-

dor de basquete”, diz Júlia. A mãe 

cruzava-se todos os dias com ele 

quando este ia tomar o pequeno-al-

moço no minimercado onde Júlia 

trabalhava na altura dos abusos do 

treinador a várias meninas entre 

2013 e 2018 nos Açores.  

Os treinos de basquete, do Clube 

Operário Desportivo de São Miguel, 

Abuso sexual: “Podia proteger  
o meu lho e não consegui fazê-lo”
Leonel tinha 15 anos quando disse à mãe 
que tinha sido alvo de abusos. Lara nunca 
conseguiu falar sobre o assunto com a 
família. Seminário da APAV sobre vítimas 
de abusos realiza-se hoje em Lisboa

Violência sexual
Ana Dias Cordeiro

realizavam-se em vários dias da 

semana – sempre à noite. As meninas 

vinham de carrinha por volta das 

22h30. Chegaram a participar em 

estágios em Lisboa ou noutra cidade 

do continente. “Uma pessoa nunca 

imagina que uma situação destas 

possa acontecer na nossa família”, 

diz Júlia. 

“Só percebi quando me aparece-

ram à porta dois polícias da PJ para 

eu prestar declarações e dizer o que 

sabia daquele homem.” Lembra-se 

que ele se mostrava preocupado com 

as atletas em várias ocasiões. Não lhe 

sai da cabeça um episódio em parti-

cular que só agora, em retrospectiva, 

consegue associar ao que se passou: 

quando o homem lhe disse que a 

lha, Lara, aparentava estar triste e 

tentou saber a razão. Ficou então a 

saber que o pai de Lara tinha saído de 

casa deixando a mãe sozinha a cuidar 

Marília sabe que a ela o filho não lhe disse tudo como se ele próprio duvidasse da capacidade do adulto de agu

vinha triste ou perturbado quan-

do regressava da casa dele ou dos 

treinos de futsal que Humberto se 

encarregava de dar aos miúdos, de 

forma amadora num pavilhão da 

cidade e noutro pertencente à esco-

la secundária.  

O pretexto para Leonel frequentar 

a casa de Humberto começou por ser 

o computador, porque o miúdo tinha 

jeito para a informática. Foi ele quem 

abriu a conta a Humberto no Face-

book através da qual o adulto passou 

a falar directamente com os miúdos, 

sem o conhecimento ou a interferên-

cia dos pais.  

Na Polícia Judiciária, esteve cinco 

horas a falar. Entre os amigos que 

tinham sido vítimas nem todos 

tinham o apoio da família para irem 

para a frente com uma denúncia que 

levasse a uma condenação. Quando 

saiu, apenas disse à mãe: “Que não 
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DANIEL ROCHA

de cinco lhos. “O pai das crianças 

abandonou-nos.” 

O agressor passou a saber quem no 

grupo das atletas “era mais vulnerá-

vel”, salienta a mãe de Lara. Com 30 

anos ou pouco mais, solteiro, o 

homem não era dos Açores e nunca 

mais foi visto em São Miguel. 

 

Em liberdade 

“A condenação era o que eu mais que-

ria”, frisa Júlia. Houve condenação, 

em Outubro de 2019: oito anos e qua-

tro meses de prisão efectiva e proibi-

ção por dez anos de exercer fun-

ções que impliquem o contacto com 

crianças. Actualmente, porém, o 

homem está em liberdade, a aguardar 

decisão do Tribunal da Relação de um 

recurso que apresentou. “Eu julgava 

que ele estava preso.” Na família, foi 

um choque saber que não estava.  

O processo judicial foi longo e 

duro, sobretudo para Lara. Começou 

com uma denúncia anónima, mas 

obrigou as vítimas — como ela — a 

recordar em pormenor a violência 

que sofreram.  

A mãe não conseguiu ler até ao m 

o testemunho que a lha fez na PJ de 

São Miguel nos Açores . Começou 

a ter pesadelos. Seja como for, diz: 

“Este é um assunto que vai estar sem-

pre presente na nossa vida. Não vai 

ser apagado.”  

“Estas crianças deviam ser ajuda-

das e acompanhadas até carem bem. 

Mas não é isso que acontece”, diz, por 

seu lado, Marília, a mãe de Leonel.  

Na grande maioria dos casos, o 

apoio psicológico, de uma forma fre-

quente e continuada, só está disponí-

vel no sector privado com elevados 

custos associados, impossíveis de 

assegurar pela maioria das famílias 

das vítimas, que já antes viviam sem 

grande hipótese de escolha, diz.  

 

Terapia e não 
medicamentos 

“No sistema de saúde não há apoios 

adequados. Devia haver mais terapia 

e menos medicamentos. Mandam os 

miúdos para o [Hospital] Magalhães 

Lemos e não é adequado.” Este hos-

pital presta cuidados de saúde espe-

cializados de psiquiatria e de saúde 

mental. “Eles não precisam de medi-

camentos, eles precisam é de terapia 

regular, um pro ssional que os ajude 

a ver uma luz ao fundo do túnel”, con-

tinua a mãe de Leonel. 

Fala das outras vítimas com a 

mesma emoção com que fala da víti-

ma que lhe é mais próxima, o seu 

lho. “É preciso garantir que estas 

pessoas sejam acompanhadas e aju-

dadas a voltarem a sentir-se bem”, 

apela, lembrando especi camente os 

amigos do lho que também foram 

alvo de abusos pelo mesmo homem. 

“Um deles foi testemunha no julga-

mento em que Leonel era vítima. Mas 

bloqueou, não conseguiu falar. Saiu 

da sala de audiências e agarrou-se a 

mim a pedir desculpa, e a chorar, por 

não poder fazer nada para ajudar no 

caso do Leonel.” E o caso dele? Não 

avançou. “Nem imagino como estará 

esse miúdo agora.”

acordeiro@publico.pt

“A vulnerabilidade surge da confiança.  
Quando uma criança confia, acredita”

Entrevista
Ana Dias Cordeiro

Carlos Farinha, director nacional 

adjunto da Polícia Judiciária (PJ) 

desde 2017, é um dos oradores da 

conferência da APAV de hoje 

sobre as crianças vítimas de 

violência sexual. A antecipar a 

sua intervenção, fala ao PÚBLICO 

da importância de se fazer cada 

vez mais “uma investigação 

tendencialmente assente na 

objectividade das coisas”. Só 

assim se poderá 

desgastar “menos a vítima  

que é, ao mesmo tempo, 

testemunha”, diz. 

As crianças em situações mais 

vulneráveis são vítimas mais 

prováveis de violência sexual? 

A vulnerabilidade surge da 

própria natureza das coisas, 

decorrente da con ança. Quando 

eu con o, baixo as minhas 

defesas. Quando uma criança 

con a, acredita. Estas situações 

abusivas no contexto de quebra 

de con ança, além da mazela, 

sob o ponto de vista da 

perturbação na esfera sexual, 

resultam também numa 

perturbação no plano 

psicossocial. Há uma traição 

adicional. Não é só a questão da 

autodeterminação sexual, é 

também a perda de con ança 

num outro tipo de relação. E isto, 

além das questões familiares, é 

particularmente preocupante no 

contexto online. Veri camos um 

aumento substancial das 

situações no âmbito das novas 

tecnologias. 

O que tem evoluído na 

investigação destes crimes por 

parte da PJ? 

Temos procurado desenvolver a 

exigência da evidência, ou seja, 

uma investigação 

tendencialmente real que 

aproveite todos os elementos que 

possam consubstanciar uma 

resposta cientí ca ou uma 

resposta mais vestigial. Os 

vestígios podem dar respostas 

que não coloquem a percepção 

daquilo que se passou 

exclusivamente nos relatos. 

Quanto mais se zer uma 

investigação tendencialmente 

assente na objectividade das 

coisas, menos desgastamos a 

vítima que é, ao mesmo tempo, 

testemunha. 

É o fenómeno em si que está a 

aumentar ou o seu 

conhecimento? 

É importante perceber a questão 

das cifras negras [dos números de 

casos desconhecidos e que não 

são contabilizados] e ver 

justamente se aumenta a 

dimensão do fenómeno ou se 

aumenta a visibilidade que tem o 

fenómeno, ou se aumentam as 

duas coisas em simultâneo. Os 

números, embora tenham 

tendência para aumentar, 

evidenciam um melhor 

conhecimento que o sistema tem 

do fenómeno. Mas nunca 

saberemos exactamente se aquilo 

que o sistema conhece é aquilo 

que aconteceu ou se falta muito – 

há quem faça estudos e conclua 

que só se conhecem 10% ou 15% 

das situações. Nós achamos que 

agora se conhece cada vez mais 

daquilo que acontece. Porque o 

tempo entre a participação e o 

acto é cada vez mais curto e a 

origem das sinalizações cada vez 

mais diversi cada. Pode ser a 

escola, as organizações não 

governamentais, a comunicação 

social, ou outros familiares 

Existe a preocupação de 

reduzir o número de audições 

da criança na PJ? 

Deve reduzir-se o número de 

audições da vítima, se possível a 

uma só, ou a duas. Apesar 

disto, também há vítimas que 

mais tarde querem fazer 

depoimentos adicionais. As 

declarações para memória futura 

não podem impedir que, se a 

vítima tiver essa vontade, não 

possa prestar um depoimento 

posterior. Ou até querer estar em 

audiência [no julgamento]. 

Por que motivo? 

Consoante o tipo de situação e de 

como foi a vitimização, ter a 

noção de que o sistema está a 

funcionar pode ser um aspecto 

positivo para a recuperação e o 

reequilíbrio da vítima. E ter a 

noção de que o sistema está a 

funcionar pode passar por querer 

acompanhar o desenvolvimento 

do processo, apesar de a isso 

não ser obrigada. Isso não é tão 

raro quanto isso.

Veri camos  
um aumento 
substancial  
das situações no 
âmbito das novas 
tecnologias

1167 
crianças e jovens foram 
apoiados entre 2016 e 2019  
pelo Projecto CARE criado pela 
Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima. Trata-se de  
apoio jurídico ou psicológico

154 
familiares e amigos das crianças 
e dos jovens alvo de abusos 
foram igualmente apoiados. Os 
pais podem ser ajudados a lidar 
com o sentimento de que 
falharam na protecção dos filhos 

uentar toda a verdade

Lara, Leonel, Marília e Júlia  
são nomes fictícios
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Braga é o sexto distrito do país com mais jovens 
vítimas de violência sexual apoiados pela Rede Care

dados foram divulgados ontem, em lisboa, no decorrer de um seminário sobre este projeto de abrangência nacional

 Rita Cunha

d
os 1167 jovens víti-

mas de violência se-

xual apoiados em 

todo o país pelo 

projeto Care da Associa-

ção Portuguesa de Apoio 

à Vítima (APAV) de 2016 

a 2019, 56 tinham como 

área de residência o dis-

trito de Braga, que fica, 

assim, em sexto lugar. 

Os dados foram divul-

gados ontem, no seminá-

rio "Passado, presente e 

futuro do apoio a crian-

ças e jovens vítimas de 

violência sexual - o pa-

pel do projeto CARE", em 

Lisboa. Segundo o rela-

tório apresentado, foram 

apoiadas crianças e jo-

vens vítimas de violên-

cia sexual residentes em 

180 dos 308 concelhos de 

Portugal. Para além des-

tes, o apoio estendeu-se 

a 154 familiares e amigos 

dos apoiados, perfazendo 

um total de 15.204 atendi-

mentos em quatro anos. 

Estes dados significam 

uma média mensal de 24 

novos processos de apoio 

e de 316 atendimentos.

dos 14 aos 17 anos de ida-

de, com um total de 424 

casos, seguindo-se a dos 

oito aos 13 anos, com 340 

casos, e a dos zero aos se-

te anos, com 204 casos. 

Em menor número en-

contra-se a faixa dos 18 

anos para cima, na qual 

houve o registo de 146 

casos.

No que respeita o per-

fil dos autores, são na sua 

A APAV dispõe de gabinetes de atendimento em todo o país

Da totalidade das ví-

timas a nível nacional, 

a esmagadora maioria - 

79,9 por cento - são do 

sexo feminino, enquanto 

que 18,9 por cento são do 

sexo masculino. Em 1,3 

por cento dos casos não 

foi possível apurar o se-

xo das crianças ou jovens.

A faixa predominante 

à data do primeiro con-

tacto com o agressor é a 

maioria homens (89,9 por 

cento) e os casos aconte-

cem em contexto intrafa-

miliar em 52,2 por cento 

das vezes. Neste contex-

to, a relação com a ví-

tima é, em grande par-

te dos casos, de pai/mãe 

(18,9 por cento), seguin-

do-se padrasto/madras-

ta (11,5 por cento), tio/tia 

(5,2 por cento), avô/avó 

(cinco por  cento) e ir-

Jo
sé

 S
ar

m
e

n
to

 M
at

o
s

mão/irmã (2,1 por cento).

No caso das relações 

extrafamiliares (40,8 por 

cento), o a maioria dos ca-

sos têm o agressor como 

uma pessoa conhecida da 

vítima (12,4 por cento), 

com destaque para um 

amigo, vizinho ou funcio-

nário escolar ou de ativi-

dades. Em 6,7 por cento 

dos casos, o agressor era 

desconhecido da vítima.

Relativamente aos atos 

praticados, o relatório do 

projeto Care dá nota de 

que predominam os cri-

mes contra a autodeter-

minação sexual e, aqui, 

o abuso sexual de crian-

ças (62,5 por cento). No 

que respeita os crimes 

contra a liberdade sexual, 

em número mais reduzi-

do, prevalecem a impor-

tunação sexual (10,1 por 

cento) e a violação (6,6 

por cento).

As denúncias dos cri-

mes são, em 78,7 por cen-

to dos casos, feitas às au-

toridades policiais e/ou 

aos tribunais. Em 13,9 por 

cento das vezes, essa de-

núncia partiu da APAV.

Espalhado pelo país, o 

projeto Care possui uma 

delegação em S. Victor, 

Braga. Dar uma «resposta 

única de apoio» nacional, 

gratuita e especializada 

para crianças e jovens ví-

timas de violência sexual, 

familiares e amigos, e o 

estabelecimento de par-

cerias com entidades na-

cionais e locais para um 

trabalho mais integrado 

e eficaz são os objetivos.
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Suspeito e vítimas estavam institucionalizados no mesmo local 

Violou três crianças 
protegidas em instituição 
Agressor, de 17 anos, estava acolhido pelo Estado no mesmo local, no Grande 
Porto, e já se encontra em prisão preventiva. Vítimas têm entre oito e 13 anos 

rrrvEsriGAçÃo Um rapaz de 
17 anos está em prisão pre-
ventiva desde ontem por 
suspeita de crimes de viola-
ção e abuso sexual, com 
grande violência, sobre três 
crianças acolhidas na mes-
ma instituição em que ele 
próprio se encontrava há 10 
anos, após ter sido afastado 
da sua família no âmbito de 
um caso de violência domés-
tica. A Polícia Judiciária (PJ) 
do Porto recolheu indícios 
que apontam para que os cri-
mes tenham acontecido ao 
longo de dois anos (2018 e 
2019), numa instituição de 
acolhimento dos arredores 
do Porto que trabalha para a 
Segurança Social. 

As vítimas, três rapazes 
com idades entre os oito e os 
13 anos, já foram formal-
mente ouvidas para memó-
ria futura e estão a ser alvo 
de acompanhamento médi-
co especializado. Estavam 
todas a cargo do Estado, de-
pois de terem sido retiradas 
às suas famílias em contex-
tos de maus-tratos ou de fal-
ta de meios de subsistência. 

O caso chegou ao conheci-
mento das autoridades atra-
vés da direção da institui-
ção, que foi alertada por 

PORMENORES 

Responsável aos 16 anos 
O arguido passou a ser res-
ponsável criminalmente a 
partir do momento em que 
completou 16 anos e será 
julgado como adulto. 

Crianças em risco 
As vítimas são crianças 
que foram retiradas pela 
Justiça de situações de ris-
co em que se encontravam 
e colocadas à guarda do Es-
tado. 

uma ex-funcionária, a 
quem um do rapazes con-
tou os episódios de violên-
cia sexual de que algumas 
crianças estavam a ser alvo 
pelo colega mais velho. 

AGRESSOR E VÍTIMA 

O alegado agressor, que é es-
tudante e tido como confli-
tuoso e dado a acessos de fú-
ria, valia-se da sua superiori-
dade física para agredir as 
outras crianças e obrigá-las 
a práticas sexuais. 
Anteontem, foi detido  

pela PJ e indiciado pela prá-
tica de "dois crimes de vio-
lação, cinco de abuso sexual 
de crianças e um de ofensas 
à integridade física qualifi-
cada". 

Segundo informações re-
colhidas pelo JN, o arguido 
estava institucionalizado 
naquele local há cerca de 10 
anos, desde a altura em que 
ele próprio foi retirado à fa-
mília, num caso chocante-. 
em que as suas irmãs eram 
usadas pela própria mãe na 
prostituição.. 

António Soares 
antonio.j.soares@jn.pt 
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Mais 28 
casas para 
vítimas de 
violência 
doméstica 

Câmara de Lisboa 
quase duplicou 
número de habitações 

APOIO  A Câmara de Lisboa 
vai aumentar o número de 
casas que tem disponíveis 
para acolher temporaria-
mente vítimas de violência 
doméstica. A bolsa de habi-
tação foi criada pela autar-
quia, em 2012, e foi sendo 
alvo de alargamentos. Neste 
momento existem 30 casas, 
um número que será au-
mentado em 28. Inicial-
mente, as habitações eram 
restritas a mulheres, mas 
agora serão alargadas a bis-
sexuais, transgéneros, gays 
e lésbicas, contemplando 
assim uma resposta à vio-
lência de género que não 
existia até agora. 

PÚBLICO ALARGADO 
À Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima (APAV) e à 
Associação de Mulheres 
Contra a Violência (AMCV) 
ficarão afetados até seis fo-
gos adicionais, enquanto 
para a União de Mulheres 
Alternativa e Resposta 
(UMAR) está prevista a afe-
tação até 12 casas adicionais. 
Ã Casa Qui — Associação de 
Solidariedade Social e à As-
sociação ILGA Portugal - In-
tervenção Lésbica, Gay, Bis-
sexual e Transgénero, que 
terão acesso a esta bolsa de 
casas pela primeira vez, está 
prevista a afetação até dois 
fogos. 

Estas associações, que li-
dam no terreno com as víti-
mas, ficam assim com a pos-
sibilidade de requisitarem, 
em função das necessidades 
dos diferentes casos, habita-
ções temporárias. 

"São casas onde as pessoas 
podem refazer a sua vida e 
procurarem mecanismos de 
automatização", explica 
fonte da Câmara ao JN. "Nor-
malmente as casas estão dis-
poníveis até dois anos, mas 
há pessoas que ficam mais e 
outras menos. As situações 
são todas diferentes", escla-
rece ainda.• SOFIACIUSTIVO 
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Entre 2016 e 2019 a APAV apoiou nos 
Açores 46 crianças e jovens vítimas 

de violência sexual

Entre o ano de 2016 e o ano de 2019 foram 
apoiadas nos Açores um total de 46 crianças 
vítimas de violência sexual ao abrigo do Pro-
grama CARE, da Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima (APAV), conforme evidenciam 
os mais recentes dados estatísticos publicados 
referentes a este programa.

De acordo com Carla Ferreira, a principal 
faixa etária com que estas crianças e jovens 
fazem o primeiro contacto com a associação 
vai ao encontro daquilo que acontece também 
a nível nacional, acontecendo quando estes têm 
entre 14 e 17 anos de idade, sendo que a maior 
parte destas vítimas pertence ao sexo femini-
no.

No entanto, apesar de o primeiro contacto 
ocorrer já na adolescência (na maior parte dos 
casos), a gestora técnica do Projecto CARE in-
dica que isto não significa que a situação que 
levou à denúncia tenha acontecido recentemen-
te, uma vez que também ocorrem denúncias 
“relativamente a situações acontecidas numa 
fase mais inicial da vida, por exemplo numa 
primeira infância”, ou noutras idades mais pre-
coces.

Já no que diz respeito ao perfil dos auto-
res dos crimes sexuais em causa, ao longo dos 
quatro anos indicados na estatística estes vão 
novamente ao encontro daqueles que são os da-
dos nacionais, que indicam que a maior parte 
dos agressores pertencem ao sexo masculino 
e têm alguma relação de proximidade com a 
criança ou jovem.

“No que diz respeito ao perfil dos autores 
e contextos de violência é a mesma coisa. Não 
há um número certo, mas a tendência é exacta-
mente a mesma nacionalmente. A maior parte 
dos autores são do sexo masculino, são autores 
que têm uma relação de proximidade com a ví-
tima, muitas vezes são familiares da vítima e 
quando não o são, são pessoas muito próximas 
da vítima e lidam com ela diariamente”, indica 
Carla Ferreira.

Quanto à transversalidade deste tipo de cri-
mes, a gestora técnica do Projecto CARE afir-
ma que esta existe e que há famílias de todos os 
estratos socioeconómicos, referindo ainda que 
esta transversalidade acontece “tanto em ter-
mos do fenómeno, quer no tipo de vitimização 
que é praticada”.

Nos Açores, esclarece, surge também em 
maior relevo – à semelhança do que acontece 
no resto do país – a expressão da prática de 

crimes em contexto online, como no caso do 
aliciamento (também conhecido como “groo-
ming”).

Para além deste crime, explica Carla 
Ferreira, “estamos também a falar de “sexting” 
e de conteúdos auto-produzidos que são depois 
distribuídos sem o consentimento das vítimas 
para um sem-número de pessoas”, surgindo 
ainda crimes em que as crianças e jovens são 
coagidos a ser filmados ou a fotografar-se, ou 
ainda a crimes em que são “forçados a obser-
var actos de natureza pornográfica com outras 
pessoas”.

Quanto às denúncias que foram feitas re-
lativamente a estes casos, a gestora técnica do 
projecto adianta que estas chegam à APAV de 
formas bastante diferentes, sendo o principal 
a denúncia que a criança faz a um adulto de 
confiança, sendo ainda destacado o importante 
papel que a Polícia Judiciária tem no encami-
nhamento destas vítimas para a APAV, para que 
consigam receber o apoio de que necessitam 
nestes casos.

“Temos também outros mecanismos de 

pedidos de ajuda como as escolas que identi-
ficam situações, as CPCJ, as IPSS ou outras 
estruturas onde as crianças estejam integradas 
e onde acabam por nos pedir apoio para essas 
situações também”, explica.

No que diz respeito aos casos que – nos 
Açores - não foram denunciados ou que não 
chegaram a tribunal, “respeitando a tendência 
nacional, estes não o foram ou por inexistência 
de dados para que o pudéssemos fazer, porque 
às vezes as pessoas contactam-nos com um 
único objectivo e não deixam qualquer identi-
ficação que nos permita depois encaminhar as 
situações, ou porque não se aplica um processo 
criminal por várias razões. Pode ser por impu-
nidade do autor, porque o autor até já faleceu, 
porque já prescreveu o crime, mas a maioria 
das situações foi encaminhada para as autori-
dades policiais”, diz Carla Ferreira.

Apesar da dispersão que existe entre as 
ilhas do arquipélago, a gestora técnica do pro-
jecto gerido pela APAV diz que há uma maior 
sensibilização das pessoas em relação a estes 
fenómenos e à sua respectiva resolução, tam-

bém fruto daquela que tem vindo a ser a aposta 
na formação e nas acções de sensibilização re-
alizadas nos Açores.

Nestes momentos, diz a gestora, foi já pos-
sível detectar situações que vieram a originar 
novos processos, mesmo havendo ainda “senti-
mentos de vergonha e estigma” entre a popula-
ção de uma forma geral.

Alguns dados a nível nacional

No total, o projecto CARE apoiou a nível 
nacional um total de 1167 crianças e jovens, 
sendo que, ao longo dos anos, o número de 
crianças e jovens em causa foi aumentando 
exponencialmente, resultando num total de 15 
mil 204 atendimentos realizados.

Em 2016, a nível nacional, foram apoiados 
195 crianças e jovens, em 2017 passaram a ser 
251 crianças e jovens, dando lugar a 304 crian-
ças e jovens em 2018 e, no ano passado, pas-
saram a ser 417. Por média, a nível nacional, 
surgiam 24 novos processos de apoio todos os 
meses, resultando num total de 316 atendimen-
tos feitos mensalmente.

Ao longo dos quatro anos, 79,9% das crian-
ças e jovens vítimas de violência sexual eram 
do sexo feminino, sendo que 18,8% diziam res-
peito ao sexo masculino, deixando por apurar 
este critério em cerca de 1,3% dos casos que 
chegaram à APAV.

Foi no distrito de Bragança que se regis-
tou o menor número de casos de crianças e jo-
vens vítimas de violência sexual, seguindo-se 
o distrito de Castelo Branco, com sete casos 
registados, dando depois lugar a Évora e Guar-
da, ambos com nove casos registados ao longo 
dos últimos quatro anos.

Em contrapartida, os distritos onde hou-
ve mais denúncias de violência sexual foram 
Lisboa, com um total de 376 casos, seguido de 
Porto com 202 casos e Setúbal, com um total 
de 67 casos denunciados, dando a APAV a co-
nhecer que nestes quatro anos foram apoiadas 
crianças e jovens vítimas de violência sexual 
residentes em 180 dos 308 concelhos de Por-
tugal.

No total, 78,7% das situações reportadas 
a nível nacional foram denunciadas às autori-
dades policiais e/ou aos Tribunais, sendo que 
em 13,9% das vezes essa denúncia partiu da 
APAV.

Joana Medeiros

Apenas uma pequena parte dos casos não chegou a Tribunal

Nos Açores, tal como no resto do país, as denúncias surgem de diferentes formas.

Os dados foram recentemente partilhados pelo Projecto CARE, pertencente à Associação Portu-
guesa de Apoio à Vítima (APAV), designado especificamente para acompanhar crianças e jovens 
vítimas de violência sexual. De acordo com Carla Ferreira, gestora técnica do projecto, o cenário 
no arquipélago vai ao encontro daquilo que acontece a nível nacional, dando conta de que são os 
jovens entre os 14 e os 17 anos aqueles que procuram apoio mais frequentemente, num fenómeno 
que vem a ser transversal na sociedade portuguesa, onde surgem cada vez mais crimes perpetuados 
através dos meios digitais, como o “grooming” e o “sexting”, ou a partilha de pornografia.
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APAV deu apoio a mais 
de mil crianças vi mas 
Maioria dos crimes sexuais sobre menores ocorre em contexto intrafamiliar 
por pais/mães ou padrastos/madrastas, sendo as vítimas sobretudo raparigas 

REDAÇÃO  
redacao@destak.pt t 

?? 

A
APAV - Associação Portu- ;'' 
hniesa de Apoio à Vítima fez 
acompanhamento especia-
li7sdo a 1.167 crianças e jo-

vens vítimas de violência sexual entre 
2016 e 2019 em 180 concelhos, no âmbi-
to do CARE. Este projeto, cofinancia-
do pela Fundação Calouste Gulbenkian, 
arrancou em 2016, permitindo o acom-
panhamento das vítimas, seus familia-
res e amigos - foco principal desta in-
tervenção - mas também o estabeleci-
mento de parcerias com a Polícia Judi-
ciaria, responsável pela investigação 
destes crimes, como Instituto de Me-
dicina Legal, com as perícias legais a 
cargo, e com o INEM -Instituto Nacio-
nal de Emergência Médica ãn quatro 
anos de projeto foram apoiadas 1.167 
crianças ejovens e 154 familiares e ami-
gos, tendo sido realizados 15.204 aten-
dimentos e, segundo a APAV, há cada 
vez mais pedidos de apoio dirigidos ao 
CARE, que duplicaram desde o início 
do projeto: 195 novos casos em 2016 e 
417 novos .casos.em 2019. 
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78,7% das situações reportadas foram denunciadas às autoridades competentes 

Maioria são raparigas 
Na maioria dos casos comunicados à 
APAV as vítimas eram raparigas e, à 
data do pedido de apoio, tinham entre 
14e 17 anos de idade. A vitimação ocor-
r•e sobretudoem contexto intrafamiliar  

(52,2% dos pedidos de ajuda recebidos), 
sendo, sobretudo, praticada, nestes ca-
sos, por pais/mães ou padrastos/ma-
drastas e em 58% dos casos os crimes 
ocorreram de forma continuada. 

Ainda segundo dados da APAV, 
78,7% das situações reportadas fo-

  

ram denunciadas às autoridades po-
liciais e tribunais. 

Além do apoio às vítimas, o Caro tem 
também uma componente de forma-
ção e capacitação dos técnicos e a es-
truturação de melhores procedimen-
tos para leompanhar estes casos. 
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Almeirim acolhe palestra e 
exposição de campanhas APAV 

ON. 

fiZt* " «doo,  

L 

O 

Almeirim recebe a partir de hoje, sexta-feira, 
21 de Fevereiro, nos Paços do Concelho, uma ex-
posição de campanhas de sensibilização da As-
sociação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), 
no ambito das comemorações dos 30 anos da-
quela associação. 

A inauguração também será marcada com 
uma palestra, sobre o terna "A PAV, Os Primeiros 
Anos - O testemunho de um Voluntário", tendo 
como orador Luís Miguel Caldas - Juiz Presi-

  

dente do Tribunal Judicial da Comarca de San-
tarém. A palestra terá lugar hoje, sexta-feira, no 
Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim, 
pelas 17h30. 

A escolha de Almeirim para esta iniciativa da 
APAV surge no âmbito do primeiro aniversário 
da celebração do Protocolo de Colaboração com 
o Município, que passou a assegurar o atendi-
mento da Equipa Móvel de Apoio à Vítima da 
Lezíria do Tejo no concelho. 
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Direito das vítimas 
de crime a receberem 
indemnização ainda 
por concretizar 
Um estudo em 26 países 
europeus revelou que as ví-
timas de crime em todos os 
Estados membros, incluindo 
Portugal, ainda não veem 
suficientemente concretiza-
dos direitos basilares como o 
direito à indemnização ou a 
receber informação sobre o 
processo. 

O Vociare é primeiro es-
tudo europeu dedicado à 
implementação da diretiva 
europeia das vítimas, no 
âmbito do qual foram pro-
duzidos 26 relatórios nacio-
nais, fazendo um retrato dos 
desafios na concretização di-
ária dos direitos das vítimas 
de crime, seus familiares e 
amigos. 

A Associação Portuguesa 
de Apoio à Vítima (APAV) 
foi uma das organizações 
a participar neste estudo 
através do Victim. Support 
Europe, tendo este trabalho 
sido um dos temas de um se-
minário realizado hoje em 
Lisboa com o título "Os di-
reitos das vítimas: Desafios 
e compromissos para a XIV 
legislatura". 

Na sessão de abertura o 
presidente da APAV referiu 
que esta investigação mos-
trou que as vítimas de crime 
em todos os Estados mem-
bros, incluindo Portugal, 
ainda não veem suficiente-
mente concretizados direi-
tos basilares como o direito a 
compreender e a ser compre-
endido, o direito a receber 
informação, incluindo sobre 
o andamento do processo, 
o direito à indemnização e 
o direito à inexistência de 
contactos entre a vítima e o 
autor do crime. 

João Lázaro considera que 
todos são importantes, mas 
destacou dois como funda-
mentais: o direito à infor-
mação e o direito de acesso 
a serviços de apoio. 

Segundo João Lázaro, o 
projeto Vociare, que decor-
reu entre 2018 e 2019, mos-
trou também que, na maio-
ria dos Estados membros, tal 
como acontece em Portugal, 
os serviços de informação e 
apoio às vítimas são maiori-
tariamente fornecidos por 
organizações não gover-
namentais que, "apesar,de 
prestarem um importante 
serviço público a todas as 
pessoas vítimas de crime, se 
veem obrigadas a garantir e 
negociar o seu financiamen-
to'. 

Um outro projeto, do qual 
a APAV faz parte e também 
hoje apresentado, aprofun-
dou o conhecimento acerca 
do direito à informação, da 
avaliação das necessidades 
de proteção das vítimas e de 
referenciação das mesmas 
entre as forças de segurança 
ou autoridades judiciarias e  

os serviços de apoio. 
O projeto `VICToRIIA', 

acrescentou João Lázaro, foi 
realizado em parceria com 
organizações de Itália, Li-
tuânia e Roménia, e permi-
tiu produzir ferramentas que 
mostram que nos três fatores 
chave há muito caminho a 
trilhar. 

Segundo Marta Car-
mo, gestora do projeto pela 
APAV, o `VICToRIIA', co-. 
financiado pelo Programa 
Justiça da União Europeia, 
iniciou-se em 2017 e termi-
nará em 2020. 

Em alguns países há a re-
ferenciação automática das 
vítimas a partir da denuncia 
feita, por exemplo no Reino 
Unido e nos Países Baixos. 
Em Portugal, explicou, os 
mecanismos de referencia-
ção existentes são redutores 
e dependentes da vontade da 
APAV e de alguns parceiros. 

A referenciação tal como 
consta da diretiva, explicou, 
prevê que a vítima seja efeti-
vamente informada que es-
tes serviços existem e que a 
estes podem recorrer e haver 
de facto um contacto entre as 
forças de segurança e as or-
ganizações de apoio à vítima. 

No entanto, disse, não são 
tomadas todas as medidas 
para que a vítima seja con-
tactada pelos serviços de 
apoio, existindo apenas al-
gumas experiências-piloto 
em casos de homicídios e 
em caso de crianças e jovens 
vítimas de violência sexual 
desenvolvidos entre a APAV 
e a Polícia Judiciária para 
contactos num prazo máxi-
mo de 48 horas após o crime. 

Além destes protocolos fo-
ram ainda criados sistema de 
referenciação com o coman-
do da PSP dos Açores, a GNR 
de Albufeira e Loulé, o cen-
tro hospitalar psiquiátrico 
de Lisboa, a Ilga Portugal e 
ainda dois gabinetes de apoio 
à vítima nos Departamentos 
de Investigação e Ação Penal 
de Braga e Faro, na sequência 
de protocolos com a PGR e o 
Ministério da Justiça. 

Marta Carmo conside-
ra que estas iniciativas têm 
ainda uma dimensão ainda 
limitada, abrangendo um 
reduzido número de vítimas 
defendendo a sua replicação 
à escala nacional. 

O presidente da APAV 
considera que estes trabalhos 
permitem alicerçar e expor 
o que há muito se sabe pela 
experiência de terreno. 

"Em Portugal há ainda 
que percorrer um longo ca-
minho entre aquilo que são 
meras intenções espelhadas 
em Planos e Estatutos pouco 
concretizados e aquilo que 
será a real e efetiva resposta-
às necessidades diárias das 
vítimas de crime", disse. ■ 
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N Ú M E R O

28
casas

vão ser disponibilizadas 
pela Câmara Municipal 
de Lisboa para apoiar 
as vítimas de violência 
doméstica e de género, 
reforçando as 30 que 
já existiam em várias 

zonas da cidade.  
O protocolo foi 

assinado, na semana 
passada, com 

responsáveis de várias 
associações que farão 
a gestão dos pedidos  
e da disponibilidade.  

As instituições 
envolvidas são a APAV, 

a União de Mulheres 
Alternativa e Resposta 
(UMAR) e a Associação 

de Mulheres Contra 
a Violência (AMCV), 

agora alargadas à ILGA 
e à Casa Qui.
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O JÚRI 
Foi durante um almoço no 
restaurante II Gattopardo, no 
Hotel D. Pedro, em Lisboa, que 
o júri - da esquerda para a di-
reita, António Romano, dire-
tor da Central Models, Marina 
Ramos, diretora de marketing  

estratégico e comunicação da 
RTP, Júlio Isidro, locutor de rá-
dio e apresentador de televisão, 
Sílvia Rizzo, atriz, Mónica Balse-
mão, diretora de marketing, co-
municação e criatividade da Im-
presa, Nélson Pereira, treinador 
de guarda-redes do Sporting, 
e, à frente, Helena Forjaz, di-
retora de comunicação da  

Media Capital, Rodrigo Costa 
Félix, fadista, Luísa Castel-Bran-
co, escritora, e Helena Isabel, 
atriz, (integra também o júri 
Simone de Oliveira, cantora e 
atriz) debateu e selecionou 42 
homens, três em cada uma das 
14 áreas, que se destacaram ao 
longo de 2019. À semelhança 
do ano passado, o júri decidiu  

distinguir uma instituição de 
Solidariedade e, pela primeira 
vez, foi criado o prémio Reve-
lação. Naquela que é a sua 9.' 
edição, a eleição das Persona-
lidades Masculinas culminará 
com um almoço onde se jun-
tarão os vencedores e o eleito 
com o prémio Revelação 2019, 
o futebolista João Félix. 

Resultará apenas um vencedor por cada categoria em apreciação e a votação será feita pelos leitores, 
via telefone ou através do site Lux.pt. Para votar na personalidade que quer eleger, ligue para o número 

de telefone correspondente a cada um dos nomeados. Custo de participação: €0,60 (mais IVA). No site da Lux: 
entre em Lux.pt e siga as instruções. A votação decorrerá entre os dias 20 de fevereiro a 4 de março de 2020 (até às 

18h). As personalidades vencedoras serão conhecidas no dia 12 de março, na edição n.° 1037 da Lux, e em Lux.pt. 
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APAV 

A celebrar 30 anos de existência, a 
APAV — Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima, presidida por João 
Lázaro, é atualmente considerada 
uma organização nacional de refe-
rência no apoio às vítimas de crime 
em Portugal, feito através da Linha 
de Apoio à Vítima (116006), da rede 
nacional de Gabinetes de Apoio à Ví-
tima e da rede de Casas de Abrigo 
para mulheres e crianças vítimas de 
violência. Infelizmente, o número de 
vítimas apoiadas é cada vez maior e 
maior é também a ajuda necessária. 
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FERNANDO 
ALVES 

760 103 737 

É dono de uma das vozes mais experientes e 
mediáticas da telefonia e, de segunda a sexta, 
empresta a voz ao programa "Sinais", na TSF, 
no qual "continua um combate corpo a cor-
po com as imagens, as palavras, as ideias, 
os rumores que dão vento à atualidade". 

Aimw DIGITAL 

4 
PEDRO 

FERNANDES 
760 103 738 

Levanta-se de madrugada para fazer o 
programa das manhãs da RFM, "Café da 
Manhã", das 7h às 10h. De voz incon-
fundível, o humorista e animador, de 41 
anos, anima as primeiras horas do dia dos 
portugueses. 

VASCO 
PALMEIRIM 

760 103 739 

O locutor de rádio, de 40 anos, faz parte 
da equipa das "Manhãs da Comercial", 
que todos os dias acompanha milhares 
de portugueses no caminho para o traba-
lho. Espontâneo e divertido é o autor das 
famosas letras das músicas da estação. 

CRISTIANO 
RONALDO 

760 103 740 

Está no topo da lista das celebridades mais 
seguidas nas redes sociais, com cerca de 400 
milhões de seguidores divididos pelas contas 
do Facebook, Instagram e Twitter. Os vídeos 
e as publicações ligadas à sua vida pessoal 
são os mais apreciados pelos fãs. 

SIRKAZZIO 
760 103 741 

De nome Anthony Sousa, o youtuber por-
tuguês tem 5,08 milhões de seguidores. 
Faz sucesso entre adolescentes e crianças, 
em Portugal e também no Brasil, graças 
aos seus conteúdos descontraídos para 
que todos "passem um bom momento". 

WUANT 
760 103 742 

Chama-se Paulo Borges, tem 23 anos e é 
o youtuber português com mais visualiza-
ções e que mais fatura em Portugal. Tem 
3,70 milhões de subscritores que gostam 
dos seus vídeos marcados pelo humor 
nonsense, que cativa miúdos e graúdos. 

-4~ SOLIDARIEDADE REVELAÇÃO
.

 

JOÃO 
FÉLIX 

O jogador, de apenas 20 anos, deu nas vi 
tas no Benfica, mas foi o 'voo' para o Atl 
tico de Madrid, por 126 milhões de euro 
que o revelou como uma das grandes pra 
messas do futebol mundial. O talento com 
atacante já lhe valeu diversos prémios. 
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41, 

Lux reúne vencedoras 
do prémio Personalidades 

Femininas 2019, em Cascais 

"É sempre bom 
nomeados pelo nosso 
trabalho„ Maria João Abreu 
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Em cima, Rita Pereira, Maria João Abreu, Bárbara 
Branco e Alexandra Borges, e Alice Vieira, 

cinco das vencedoras que estiveram presentes no 
almoço, que mais uma vez se realizou no Hotel 

Cascais Miragem Health & SPA 
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Hotel Cascais Miragem 
Health & SPA acolheu 
a 16.a edição do almo-
ço durante o qual se 
homenageiam as ven-

cedoras do prémio Personalidades 
Femininas Lux, em parceria com 
a SEAT. Com uma magnífica vista 
sobre o Altântico, a sala foi palco 
de uma tarde animada e descon-
traída, protagonizada por mulhe-

res que se destacaram nas suas 
áreas de influência durante o ano 

de 2019. E foi em torno de uma 

mesa decorada por Dino Gon-

çalves, com peças em prata da 
Topázio, que as conversas entre 

anfitriões e convidados fluíram e 

o tempo passou sem que se des-

se conta. "É sempre bom sermos 

nomeados pelo nosso trabalho, 

por esta distinção e não estava 

Em cima, Ana Cáceres Monteiro, 
diretora da revista Lux, com Júlio 

Isidro, membro do júri, os presentes 
oferecidos às vencedoras, entre eles, 
da SEAT, do Hotel Cascais Miragem 

Health & SPA, joias Eugénio Campos, 
uma peça Topázio, produtos Guerlain, 

um bouquet de Teresa Ribeiro -

 

Floral Design, doces Casa de Severi 
e máquina de café da Delonghi, e 

a mesa decorada por Dino Gonçalves. 
À direita, Joana Azevedo 

"É compensador 
distinguir com este 

prémio o talento 
e a excelência„ 
Ana Cáceres Monteiro 

1 

SEAT 

aer 

• ^ - 
-  , 

1__17 

T F 

2897 KTF 
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Em cima, Teresa Lameiras, diretora de marketing e comunicação da SEAT, com Alexandra 
Borges e Sílvia Rizzo, e José Branco, diretor-geral do Hotel Cascais Miragem Health & SPA. 

À direita, Rita Nabeiro. Em baixo, Bárbara Branco, e Carolina Piteira 
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"É muito gratificante receber no hotel pessoas 
que se distinguiram nas suas áreas„ José Branco 
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nada à espera de ganhar, por-
que nunca estou a pensar nisso! 
Estou muito feliz", disse Maria 
João Abreu, que recebeu o pré-
mio Personalidade Lux, na cate-
goria Televisão — Ficção, pelo seu 
papel na série "Golpe de Sorte", 
da SIC. Também em Televisão, 
mas na área da Informação, Ale-
xandra Borges foi a mais votada 
pelo público. "Fiquei feliz, porque 
este tipo de prémio que é vota-
do pelo público, é o meu preferi-
do. Interessa-me muito perceber 
qual é a confiança que as pessoas 
têm em mim. Estava a concorrer 
com duas amigas e jornalistas 
que admiro muito", disse a jor-
nalista da TVI, referindo-se a Cla-
ra de Sousa e Sandra Felgueiras. 
Na categoria Teatro, Bárbara Bran-
co foi a vencedora, pelos seus pa-
péis nas peças "Romeu e Julieta" 
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da  

e "Lulu": "Estava nomeada ao 
lado da Gabriela Barros e da Maria 
do Céu Guerra, portanto, ganhar 
com estas duas nomeadas foi a 
cereja no topo do bolo. O facto 
deste prémio depender do cari-
nho das pessoas que votam e que 
gostam do meu trabalho ainda me 
deixa mais feliz. Somos 14 ven-
cedoras, 14 grandes mulheres." 
A celebrar 40 anos de carreira 
literária, Alice Vieira confessou 
sentir-se lisonjeada por ver o seu  

trabalho reconhecido. "Realmen-
te trabalho imenso, havia de ver 
a minha agenda até ao fim do 
ano. Nem sei como tinha este 
dia livre! [risos] São 40 anos de 
trabalho de livros e 80 livros. Es-
tou reconhecida a quem votou 
em mim", afirmou a escritora. 
Já na categoria Negócios, Rita 
Nabeiro, que fez questão de di-
zer que partilha o prémio com a 
equipa da Adega Mayor, confes-
sou: "Tinha concorrentes fortes e 

Em cima, João Lázaro, presidente da APAV, um detalhe 
da decoração de Dino Gonçalves com peças Topázio, 

e Ana Cáceres Monteiro com Eugénio Campos. 
À direita, Rita Pereira, e Maria João Abreu 

"Este prémio é um voto de confiança 
e de uma maior responsabilidade„ 

Rita Nabeiro 

e • 
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• sinto-me agradecida a todas as 
pessoas que votaram. É um voto 
de confiança e de maior respon-
sabilidade. Estar nesta catego-
ria de Negócios e ter seguido os 
passos da família, nomeadamen-
te do meu avô, deixa-me com 
uma responsabilidade acrescida." 
Para Joana Azevedo, voz da Rá-
dio Comercial, ganhar o prémio 
de personalidade feminina na ca-

  

tegoria Rádio foi uma verdadeira 
surpresa: "Normalmente as per-
sonalidades da rádio são mais 
para quem faz as manhãs, que 
é 'o porta-aviões' de cada esta-
ção. Fiquei muito contente! Faz 
20 anos que comecei a fazer rá-
dio, é um marco. Ajudou-me a 
fazer um balanço, que é muito 
positivo. Nunca pensei chegar 
onde cheguei, porque adorava 

Em cima, Alexandra Borges, Maria João Abreu, e o 
júri, Tó Romano, Helena Forjaz, Marina Ramos, Rodrigo 

Costa Félix, Júlio Isidro, Silvia Rizzo, Luísa Castel-Branco, 
Mónica Balsemão, Helena Isabel e Nélson Pereira, 

um pormenor do cocktail e bouquets de flores Teresa 
Ribeiro - Floral Design. À esquerda, Dino Gonçalves 

"Gosto de provocar surpresa 
a quem se senta à mesa„ Dino Gonçalves 

• 
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"Deu-me muito gozo ter reforçado 
a equipa do júri. Tive o maior 

prazer„ Júlio Isidro 

Em cima, Monica Balsemão, Ana Cáceres Monteiro 
e Teresa Lameiras. À esquerda, Luisa Castel-Branco. 

iï Em baixo, Rita Pereira e Júlio Isidro 
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rádio e gostava de fazer o que 
quer que fosse na rádio. Isto vai 
muito além de qualquer sonho!" 
Para Carolina Piteira, que em 2019 
marcou presença na Bienal de 
Veneza, foi uma surpresa estar 
nomeada "ao lado de duas fi-
guras de peso na arte contem-
porânea portuguesa, as pinto-
ras Paula Rego e Graça Morais". 
"O facto de ter sido escolhida 
pelo público é um orgulho ain-
da maior, acrescenta muito va-
lor a este prémio. É sinal de que 
o meu trabalho é reconhecido. 
2019 foi um ano muito bom." 
Na área do Digital, Rita Perei-
ra, que nas redes sociais, onde 
é seguida por cerca de 1 milhão 
e 300 mil pessoas, assina Hyn-
dia, disse: "Fiquei feliz! Afinal, 
os meus seguidores ainda estão  

no power! Também votei em 
mim. Uma vez, depois deixei o 
resto com a minha mãe! [risos]" 
Fora da votação, mas entre 
os distinguidos, na categoria 
Solidariedade, esteve a APAV —
Associação Portuguesa de Apoio 
à Vítima, representada pelo seu 
presidente, João Lázaro. "É hon-
roso e um grande orgulho, por-
que acontece no ano em que fa-
zemos 30 anos e tem sido um 
percurso a pulso, de afirmação, 
muitas vezes contra marés, de 
afirmação de direitos de quem é 
vítima. Este reconhecimento aju-
da-nos a renovar a mensagem." 
E porque esta iniciativa não acon-
tece sem o trabalho prévio do júri, 
Júlio Isidro afirmou: "Cada um 
de nós fez uma lista para cada 
uma das áreas e resultou de uma 
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Em cima, João Lázaro, presidente da APAV, associação 
distinguida na área da Solidariedade, Bárbara Branco, 

e Rita Nabeiro com Teresa Neves, da revista Lux 

"Foi uma enorme alegria quando soube 
e não podia estar mais feliz„ Bárbara Branco 

discussão saudável e animada 
para aquele que é o maior júri 
de todos que é o público. Deu-
-me muito gozo ter reforçado 
a equipa. Tive o maior prazer." 
Tal como o júri, também o trabalho 
de Dino Gonçalves, que há nove 
anos faz a decoração da mesa do 
almoço das Personalidades Lux, é 
crucial para este momento. "Este 
ano, a ideia surgiu quando estava 
a comprar laranjas, que adoro, e 
pensei juntá-las aos castiçais da To-
pázio. A partir daí, juntei as mimo-
sas, que são flores desta época, e  

que nos fazem pensar já no verão. 
O que mais gosto é de provocar 
surpresa a quem se senta à mesa. 
Podíamos estar num almoço no 
Algarve ou no Porto Santo! [risos]" 
A SEAT, parceira da Lux desde o 
início, foi, mais uma vez, represen-
tada por Teresa Lameiras, direto-
ra de marketing e comunicação 
da marca em Portugal: "Trouxe-
mos as personalidades até aqui 
ao volante dos nossos automó-
veis, que neste caso eram SUV, 
e é sempre um prazer. Este ano, 
com diferenças: a Lux trouxe caras 
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novas que deram um contributo 
diferente para este júri, já de si 
de peso, e isso traduziu-se num 
grupo de pessoas que reflete a 
sociedade portuguesa, transver-
sal em idades e em percursos. 
É uma oportunidade de convi-
ver com estas personalidades 
e conhecê-las na sua essência, 
por detrás das suas profissões." 
No final do encontro, Ana Cá-
ceres Monteiro, diretora da Lux, 
acrescentou: "Foi uma tarde mui-
to bem passada, rodeada por 
mulheres de grande mérito, in-
teligência e empenho. É mui-
to compensador para a Lux dis-
tinguir, ano após ano, com este 
prémio o talento e a excelência 
em Portugal." • 

texto Nair Coelho (naircoelho@masemba.com) 
fotos Artur Lourenço e João Cabral 

agradecimentos SEAT, Eugénio Campos, Guerlain, 
Topázio, Delonghi, Hotel Cascais Miragem 

Health & SPA, Dino Gonçalves, Teresa Ribeiro —
Floral Design e Casa de Severi 

ERT 

ux 

-r 

À esquerda, Rita Pereira. Em cima, 
Carolina Piteira. À direita, Alice 

Vieira. Em baixo, Joana Azevedo com 
Rodrigo Costa Félix, membro do júri, 

tal como Sílvia Rizzo 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


