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Dos 2.605 arguidos ou condenados que têm pulseira eletrónica, a maioria 

(1.474) são agressores domésticos, um número que nunca foi tão elevado, 

segundo o Jornal de Notícias, que cita os dados de novembro de 2021 da 

Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). Desde 2015 que a 

violência doméstica representa mais de metade dos casos em que existe 

controlo através de pulseira eletrónica. 

Ao jornal, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) diz concordar 

“em geral” com a medida da pulseira eletrónica porque garante “a proteção da 

vítima e alguns direitos ao agressor”, refere Cláudia Rocha, técnica da 

associação que trabalha no gabinete de apoio à vítima do Departamento de 

Ação e Investigação Penal de Braga. A APAV elogia que os tribunais estejam a 

optar por esse mecanismo. Já os técnicos que monitorizam os arguidos e as 

vítimas queixam-se de falta de meios e de não terem ainda uma carreira 

própria. 

Na última década, a taxa de sucesso das pulseiras eletrónicas (ou seja, a 

proporção das situações em que as restrições foram cumpridas pelo arguido ou 

condenado) esteve sempre acima de 95%. O mecanismo de pulseira eletrónica 

monitoriza os agressores, mas também as próprias vítimas, através de um 

dispositivo que alerta as autoridades se o agressor se aproximar. 



 

 
Oito pessoas constituem, para já, a comissão que vai investigar décadas de 
eventuais abusos sexuais na igreja católica portuguesa, recolhendo denúncias 
e mergulhando em arquivos eclesiásticos e não só, e que podem vir apenas 
destapar a "ponta do icebergue". 
 
Os números são parte importante do estudo que a Comissão Independente 
para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa pretende 
realizar no "arco temporal 1950-2022", mas podem não ser suficientes sequer 
para responder à pergunta - que tem "uma resposta muito difícil" - e que é: 
"Quantas crianças foram abusadas ao longo do tempo no arco temporal 1950-
2022?", explicou a socióloga e investigadora Ana Nunes de Almeida. 
 
"Os números de maus-tratos contra crianças dizem pouco e nunca 
conseguiremos sair da ponta de um icebergue em que só um terço está visível e 
outros dois terços submersos num mar profundo", disse a socióloga na 
conferência de imprensa que hoje apresentou publicamente os seis elementos 
-- aos quais, entretanto se juntaram outros dois - da comissão formada por 
iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que a financia. 
 
A análise de mais de sete décadas de possíveis abusos sexuais vai passar pela 
imersão em bases de dados e arquivos históricos da igreja católica, da 
Procuradoria-Geral da República, das Comissões de Proteção de Crianças e 
Jovens (CPCJ), da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), do 
Instituto de Apoio à Criança (IAC), dos hospitais e centros de saúde, entre 
outros, para além da pesquisa na imprensa, procurando "evidências de factos 
ocorridos", sendo que a análise de jornais e revistas, nacionais e locais, não 
exclui a própria imprensa religiosa. 
 
"Queremos conhecer a realidade dos abusos sexuais contra crianças e 
adolescentes praticados por membros da igreja católica portuguesa ou por 
leigos que estão envolvidos nas suas várias vertentes de atuação: paroquial, 



educativa, escolar, familiar, terapêutica, etc.", disse Ana Nunes de Almeida 
sobre o âmbito do estudo, sublinhando que analisar apenas números seriam 
limitativo. 
 
"Não queremos ficar só pelos números, queremos saber que características 
tinham e têm esses abusos, se se repetem numa fórmula única ou se, pelo 
contrário, se declinam em formas diversificadas que podem ser organizadas, 
arrumadas numa tipologia. Encontram-se perfis-tipo de vítimas, de pessoas 
abusadoras? Ou mesmo de contextos favorecedores de abuso? Queremos 
responder a estas perguntas", disse. 
 
A análise documental será uma das abordagens para prosseguir o objetivo, 
mas a segunda estratégia e "centro de gravidade do estudo" será "dar a palavra 
às vítimas", através de inquirições e entrevistas, "ambos pensados a partir de 
um guião comum", através dos quais vão ser recolhidos, analisados e 
interpretados testemunhos e "experiências contadas na primeira pessoa". 
 
Nos inquéritos haverá também espaço para as vítimas se expressarem sobre o 
que entendem que seria uma reparação para o seu caso e há perguntas sobre o 
pós-abuso, que pretende dar oportunidade às vítimas de relatarem eventuais 
estratégias de encobrimento. 
"Todas as vítimas de todas as idades, todos os testemunhos para nós contam", 
disse. 
 
Ana Nunes de Almeida referiu também a importância de perceber o contexto 
social e histórico em que os abusos terão acontecido. 
"O arco temporal leva-nos a atravessar camadas profundas e mudanças e 
viragens na sociedade portuguesa, em especial no pós-25 de Abril. Uma 
contextualização socio-histórica do estudo é indispensável, já que estes casos 
não acontecem no vazio. Há que retratar, por um lado, a relação dos 
portugueses com a igreja católica ao longo destas décadas e a sua presença na 
sociedade portuguesa, e, por outro, falar também de processos de 
secularização e individualização, novas representações e práticas da 
sexualidade, novos valores sobre as crianças e a infância, sobre os papéis de 
género. É preciso reconstruir o pano de fundo", disse. 
 
O ex-ministro da Justiça e juiz conselheiro jubilado Álvaro Laborinho Lúcio, 
que integra a comissão, sublinhou, na sessão, a evolução que os crimes sexuais 
contra crianças tiveram no direito penal nacional, que só a partir de 1995 
passaram a ser crimes contra a pessoa, contra a autodeterminação e o normal 



desenvolvimento da vida afetiva e sexual das vítimas, abandonando uma visão 
que dava prioridade a uma perspetiva de dano para a sociedade. 
 
"As vítimas podem ter um papel decisivo na mudança de ponto de vista sobre 
a matéria, se os próprios compreenderem que podem ser agentes ativos numa 
mudança cultural que é a da liberdade e autodeterminação sexual", defendeu 
Laborinho Lúcio. 
 
O trabalho da comissão decorre até 31 de dezembro de 2022, mas Ana Nunes 
de Almeida disse que apenas contam "trabalhar sistematicamente" todos os 
inquéritos recebidos até 31 de julho, não sendo isso impedimento para que 
continuem a ser recebidos testemunhos, e que eventualmente até possam vir a 
ser trabalhados. 
 
Na visão da comissão, que adotou como lema "Dar voz ao silêncio", "é preciso 
dar tempo às pessoas para ganharem coragem e testemunharem". 
A comissão, que já ganhou dois novos membros, admite que possa haver 
necessidade de crescer mais, de acordo com o trabalho que encontrar pela 
frente. 
 
"Esta é a proposta de trabalho à partida, mas está longe de ser uma grelha 
fechada. Sabe-se muito pouco, quase nada, sobre abusos sexuais contra as 
crianças -- e até podia ficar por aqui, mas acrescento: na igreja católica 
portuguesa. Estamos a entrar quase às escuras num terreno desconhecido 
silenciado, mas não temos dúvidas de que ao começarmos a escavá-lo vamos 
ser apanhados de surpresa por outras pistas de conhecimento e o nosso 
caminho é justamente, e sem qualquer hesitação, ir atrás delas"; disse Ana 
Nunes de Almeida. 
 
 
  



 

 

 
Em Portugal, há uma comissão independente a estudar os abusos sexuais a 
crianças feitos por membros da Igreja Católica, desde 1950 até hoje. Só na 
primeira semana foram validados 102 testemunhos feitos por vítimas, algumas 
emigrantes. “Relatem, finalmente e sem medo, o que lhes aconteceu”, pedem 
Pedro Strecht e Daniel Sampaio, membros da comissão. O anonimato é 
garantido. 
 
Os relatos que já chegaram à comissão de especialistas, independente da Igreja 
Católica, revelam “décadas de um silêncio” doloroso. Testemunhos de 
“momentos de profunda dor e sofrimento", feitos por pessoas que foram 
“vítimas em criança”, com idades “entre os 30 e os 80 anos”, revelou à Lusa o 
coordenador desta comissão, Pedro Strecht. Esta denúncias chegaram de todo 
o país, mas também de cidadãos emigrados, refere este pedopsiquiatra. Pelo 
sofrimento contado, “parece existir predomínio de registos na zona norte e 
interior de Portugal continental”. 
 
“As histórias de abuso e trauma ouvidas e/ou registadas contêm momentos de 
profunda dor e sofrimento e, claro está, décadas de silenciamento de cada 
pessoa, todos merecem a nossa profunda empatia e respeito”, sublinhou Pedro 
Strecht. 
 



 
 
Quantas crianças e adolescentes sofreram abusos sexuais no seio da Igreja 
Católica Portuguesa, desde 1950 até hoje? Qual é o perfil dos abusadores, 
sejam padres, outros membros da Igreja ou pessoas que para ela trabalham? 
Quem foram ou são estas crianças (0-18 anos) e onde foram cometidos estes 
crimes? Estas são algumas das  questões que a Comissão Independente para o 
Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa quer 
responder para conhecer esta cruel e escondida realidade portuguesa que 
tantos traumas para a vida terá criado nas vítimas. 
 
“Dar voz ao silêncio”, é o nome do estudo que, quer por um lado, quebrar “um 
sofrimento pessoal” de anos, das vítimas, e por outro, permitir uma “atitude 
reparadora por parte dos abusadores”, vinca o pedopsiquiatra Pedro Strecht, 
presidente desta comissão, na sua carta de intenções. Os casos denunciados e 
cujos crimes ainda não se encontrem prescritos vão ser encaminhados para as 
autoridades competentes para investigação. 
 



 
Mais do que as estatísticas, interessa “chegar às pessoas”, frisa este 
especialista no mesmo documento da comissão, que foi esta semana 
apresentada em Lisboa e começou a recolher testemunhos.  
 
Para se conhecer esta “verdade histórica” é preciso a colaboração das vítimas 
e, por isso, está a ser lançado um amplo apelo a todos quanto sofreram estes 
abusos, ou conheçam casos, para partilhar e dar o seu testemunho. 
 

 
“Apelamos desde já a todas e todos quanto possam ter sido vítimas destes 
crimes hediondos para que falem. Que relatem, finalmente e sem medo, o que 
lhes aconteceu. Mesmo perante naturais hesitações, completamente aceitáveis 



diante de situações sobre as quais podem ter passado décadas, tocando agora 
em assuntos que não desejam voltar a fazer emergir, por favor, confiem na 
vossa voz interior e na utilidade de a partilhar para que daí surja, no mínimo, 
repito, no mínimo, uma atitude reparadora por parte daqueles que vos 
abusaram, reforçando a vossa dignidade enquanto pessoas feridas nas mais 
íntimas experiências da vida”, apela Pedro Strecht no documento de intenções. 
 
Silêncio de dor 
 
A comissão foi apresentada publicamente na segunda-feira dia 11 e, no dia 
seguinte, recebeu meia centena de testemunhos válidos. Além de marcações 
para entrevistas presenciais. 
 
O psiquiatra Daniel Sampaio, membro desta comissão explica ao Contacto que 
o silêncio das vítimas “impera, por vezes, durante uma vida inteira”. Contudo, 
“a necessidade de falar e o desejo de justiça existem desde sempre, mas muitos 
testemunhos só são feitos muitos anos depois do abuso. Muitas vezes há 
pressões internas muito intensas, de culpa e de medo; noutros casos são 
pressões externas, imaginadas ou reais”, realça Daniel Sampaio com vasta 
experiência na saúde mental e, em particular, na adolescência. 

 
O facto de se ser abusado por um padre ou no seio da igreja católica num meio 
rural e guardar o crime pode agravar as consequências mentais da vítima? 
“Sim, o silêncio agrava a situação”, sublinha. Por isso, Daniel Sampaio apela a 
quem foi vítima enquanto menor e hoje é um adulto a dar o seu testemunho à 
comissão. “O relato é uma reparação”, vinca.   
 
Os testemunhos podem ser dados online, por telefone, entrevista zoom, ou 
presencialmente. Algumas vítimas preferem mesmo a entrevista presencial “o 
que pode significar o desejo de falar, ou de não estarem à vontade com a 



entrevista online ou por telefone”, explica este psiquiatra esclarecendo que 
estas mesmas entrevistas são “feitas sempre por dois membros da comissão, 
um deles, pelo menos na área psicológica. Atualmente, há três elementos desta 
área, mas a comissão poderá ainda ser alargada, caso haja necessidade. 
 
A recolha de testemunhos vai decorrer até 31 de julho, querendo a comissão 
ter o relatório concluído no final do ano. 
 
Crimes encaminhados para a justiça 
 
Álvaro Laborinho Lúcio, juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de 
Justiça e ex-ministro da Justiça, é outro dos membros da comissão. Como 
realçou na apresentação da comissão, todos os testemunhos recebidos que 
possam ser enquadrados como denúncias de crimes ainda não prescritos serão 
“imediatamente encaminhados” para as autoridades competentes.  
 
“Nós vamos distinguir claramente denúncias de testemunhos. As denúncias 
não as vamos trabalhar, mas vamos imediatamente enviá-las para as 
instâncias competentes”, disse o juiz conselheiro, citado pela Lusa, e referindo 
que estão já estabelecidos canais de comunicação com as hierarquias 
superiores da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Judiciária. 
 
“Não podemos mudar o passado, mas podemos sempre construir um futuro 
melhor e livre da repetição deste tipo de situação junto dos vossos filhos, netos 
ou simplesmente de todas as crianças e adolescentes em que certamente 
podemos rever partes de nós mesmos”, vinca Pedro Strecht na carta de 
intenções.  
 
Além dos testemunhos, o estudo inclui também muita pesquisa sobre os 
abusos pela Igreja desde 1950, a começar pela própria Igreja Católica, na 
comunicação social, das bases de dados de instituições várias na área da 
justiça, da área da saúde, como centros de saúde e hospitais, ou de entidades 
de apoio, como a Associação de Apoio à Vítima ou o Instituto da Criança. Em 
relação à Igreja, a comissão irá analisar os arquivos das dioceses que contenha 
processos de denúncia, quer sejam históricos, ou a documentação das 
comissões diocesanas de proteção de menores. 
 



 
Em Portugal, a realidade sobre os abusos sexuais da Igreja Católica 
Portuguesa nos últimos 72 anos vai ser agora estudada, à semelhança do que 
aconteceu já noutros países, como a França. Neste país, o relatório da 
comissão independente sobre os abusos a crianças pela Igreja revelou que, 
entre 1950 até 2020, mais de 300 mil crianças foram vítimas de crimes de 
abuso sexual por mais de três mil clérigos. Um escândalo para a igreja francesa 
que obrigou o episcopado a confessar “vergonha” e a pedir “perdão” às vítimas. 
  



 

 
Estas sessões abordarão diversas temáticas, procurando ir ao encontro aos 
interesses dos formandos, bem como das suas aprendizagens curriculares. 
 
Quatro destas sessões serão ministradas através da Direção do Serviço do 
Consumidor, a qual se enquadra na Direção Regional dos Assuntos Sociais. 
Esta Direção tem vindo a desempenhar um papel ativo na formação de 
consumidores mais informados e conscientes, garantindo-lhes um maior nível 
de proteção e o necessário equilíbrio das relações de consumo. Para isto, uma 
das suas funções passa por organizar sessões de informação e sensibilização 
em escolas. Assim, representantes deste serviço falarão com os nossos alunos 
dos cursos profissionais sobre: 



 
· "Consumo sustentável e EcoConsumo" - 11 janeiro às 10h00 
 
· "Publicidade enganosa" - 19 janeiro às 11h00 
 
· "Água: cada gota custa, cada gesto conta!" - 16 março às 10h00 
 
· "Jovens, dinheiro e crédito ao consumo" - 29 abril às 10h00 
 
Também um representante da delegação da Madeira da Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) abordará o tema sobre a violência 
doméstica e a violência no namoro. Esta sessão decorrerá no dia 21 de janeiro 
às 14h00. 
 
Estas ações de sensibilização estão a ser organizadas numa parceria entre os 
docentes do Departamento Sociocultural e Científico, a Biblioteca das Artes da 
Madeira e o Serviço de Psicologia e Orientação. 
 
 
  



 

 
A Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes em Portimão, vai 
abordar o tema da violência doméstica com a apresentação do livro 
de Paulo Jorge Pereira. 
 
Segundo avança a autarquia em nota de imprensa, a iniciativa terá lugar a 
partir das 15h00 do próximo dia 15 de janeiro. O jornalista Paulo Jorge Pereira 
vai apresentar o livro “Murro no estômago”, onde reúne histórias de vítimas de 
violência doméstica sob diversas perspetivas e «numa dimensão inédita». 
  
O autor, nascido em Lisboa no ano de 1970, é licenciado em Comunicação 
Social e trabalhou em jornais como A Bola, Record, Diário Económico, Jornal 
Económico e Contacto, tendo publicado em 2017 o romance “Filhos da 
Primavera Árabe”. 



  
A obra que tem chancela da Ego Editora, contou com o apoio da APAV – 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e nela o autor pretende “apelar à 
ação, para que todos saibamos como poderemos ajudar.” 
  
“Murro no estômago” reúne, segundo Paulo Jorge Pereira, “relatos 
emocionantes, duros e crus na primeira pessoa; exemplos deixados com a 
esperança de que a história de quem os lê possa ser diferente.” 
  
Às histórias recolhidas pelo jornalista, juntam-se os testemunhos de 
profissionais que combatem o fenómeno e se empenham na defesa de quem 
sofre, «sendo motivo de profunda meditação o facto de que, nos últimos 15 
anos, mais de 500 mulheres terem sido mortas por homens em contexto de 
relações de intimidade ou familiares», concluiu a mesma fonte. 
 
  



 

 

 



 
  



 

 
Comparativamente a 2019, em 2020 houve menos 1.861 queixas, num total de 
27.637, o que representa cerca de menos 6,3% das participações por este 
crime. APAV acredita que os dados oficiais não espelham a realidade 
Era vítima de violência há mais de 20 anos, quando ainda namoravam, e 
acabou morta às mãos dele, agora marido. É assim que se encerra a história da 
mulher que, juntamente com o filho, de 10 anos, foi brutalmente assassinada 
pelo companheiro, no Funchal. 
 
Para as estatísticas é mais um número, o último caso conhecido de uma vítima 
de violência doméstica a morrer às mãos do agressor, em 2021. Para aquela 
família, foi o fim. A primeira e única queixa contra o homicida tinha sido feita 
dia 7 de dezembro. Já ninguém foi a tempo: morreram mais uma criança e 
uma mulher vítimas de violência doméstica. 



Ainda que continue a ser o crime mais cometido em Portugal, os dados do 
Relatório Anual do Sistema de Segurança Interna revelam uma diminuição das 
participações pelo crime de violência doméstica contra o/a companheiro(a) 
em 2020, ano marcado pelo início da pandemia da covid-19. 
 
Comparativamente a 2019, em 2020 houve menos 1861 queixas, num total de 
27637, o que representa cerca de menos 6,3% das participações por este crime. 
Mas significará isto que há, efetivamente, menos casos de violência doméstica? 
 
À CNN Portugal, Daniel Cotrim, psicólogo da Associação Portuguesa de Apoio 
à Vítima (APAV), diz que as vítimas costumam denunciar as situações de 
violência doméstica dois a quatro anos após o primeiro ato abusivo, a primeira 
agressão, pelo que não acredita que os dados correspondam à realidade, ainda 
que haja, efetivamente, menos participações por este crime feitas junto das 
autoridades.  
 
“Acho que só vamos ter os verdadeiros resultados sobre a violência doméstica 
relacionada com os confinamentos em 2022”, considera o psicólogo. 
 
Os dados a que a CNN Portugal teve acesso mostram que, em média, são 
registadas 2.302 participações por mês, o equivalente a 75 por dia. Três por 
hora. Analisando à lupa, 85% dos crimes são contra o/a companheiro(a), mas 
em 2020 registou-se uma ligeira subida dos casos de violência doméstica 
contra menores: foram feitas 591 queixas às autoridades, valor que se situava 
nas 582 participações em 2019 e em 487, em 2018. 
 
Ainda não há dados globais disponíveis relativamente ao ano de 2021. No 
entanto, a CNN Portugal teve acesso aos dados trimestrais de crimes de 
violência doméstica. No primeiro trimestre do ano passado, altura em que 
grande parte dos portugueses ainda estava em teletrabalho, foram registadas 
5.517 participações às autoridades, de acordo com a PSP e GNR, valor que 
diminuiu em 841 face ao período homólogo de 2020 (altura pré-pandémica). 
 

Relativamente aos homicídios em contexto de violência doméstica, de janeiro 
a março, foram mortas seis pessoas, metade das que tinham sido assassinadas 
no quarto trimestre de 2020 e menos uma que no período homólogo. Dessas, 
registo de quatro mulheres e dois homens. 

Já no que diz respeito aos dados sobre o terceiro trimestre, de julho a 
setembro de 2021, altura em que a população já não estava confinada, houve 



mais 7.610 queixas nas autoridades policiais, mais 999 que entre os meses de 
abril a junho. 

Comparando o terceiro trimestre com o período homólogo de 2020, há uma 
variação de menos 8,3% das ocorrências. Já nos homícidios, também se 
regista uma diminuição em 30%: registando-se neste trimestre um total de 
sete vítimas: cinco mulheres e dois homens. 

Daniel Cotrim acredita que apesar de os números revelarem um menor 
número de queixas contra o crime de violência doméstica e também 
relativamente ao número de homicídios, a pandemia vem justificar algumas 
mudanças de comportamento por parte das vítimas. 

O clínico adianta que durante o primeiro confinamento, em março de 2020, 
foi também o momento em que se registaram menos pedidos de ajuda naquela 
Associação, explicando que tal se pode dever ao facto das vítimas, num 
momento em que pouco se sabia sobre a covid, tinham como prioridade 
perceber do que se tratava a pandemia, colocando o bem-estar e as situações 
de violência a que eram sujeitas para segundo plano. 
 
O psicólogo explica, ainda, que foi por isso percetível que, com o fim dos 
Estados de Emergência, as vítimas voltaram a ter alguma “liberdade de 
movimentos”, essencialmente no período entre maio e setembro de 2020, 
aumentando nessa altura os pedidos de ajuda e também de ocorrências 
policiais. 
 

 



 
Relativamente a situações de violência que podem ter surgido durante os 
períodos de confinamento, o psicólogo explica que acompanhou várias 
situações sinalizadas como de alto-risco. Porém, descreve também que há 
algumas situações que parecem ter “nascido do confinamento”, dando como 
exemplo casais que entraram em situação de stress por estarem muito tempo 
juntos. 
 
Pandemia salva vítimas 
Como já vimos, se os confinamentos levaram, por um lado, ao aumento da 
violência psicológica e sexual, também foram a “salvação” para muitas 
mulheres e homens que se sentiam em ponto de rutura. 
 
O psicólogo Daniel Cotrim explica à CNN Portugal que a proibição de 
movimentação entre concelhos durante os Estados de Emergência, levou a que 
algumas vítimas procurassem refúgio em casas-abrigo, e que os agressores não 
as perseguissem até lá. 
 
“Não podiam mudar de concelho sem ter um motivo. Isso possibilitou que 
muitas mulheres, algumas delas que viviam em panoramas de violência há 
muitos anos, pedissem ajuda. O agressor ou a agressora não os(as) perseguia 
porque não podia, tinha uma limitação extra", explica. 
 
Nestes casos, o clínico adianta que não terá sido a pandemia que levou as 
vítimas a saírem daquele contexto, mas sim alguns contextos que lhes 
permitiram sair daquele cenário violento. 
 
“Não foi a pandemia que as levou a sair, foram algumas oportunidades criadas 
por ela”, diz. 
 



Para Daniel Cotrim, os confinamentos nada mais são que espécies de luas-de-
mel para os agressores, que vêem nestes períodos a oportunidade de 
monitorizar a vítima quase que a 100%. 
 
“Não precisam de controlar de forma abusiva, as vítimas estão ali, à mão de 
semear. É uma espécie de lua de mel para eles. Já as vítimas, acabam por estar 
num estado de paralisação: não podem lutar, não podem voar, então 
congelam. O medo paralisa”, remata. 
 
Em 2020, morreram 32 pessoas em contexto de violência doméstica. 
 
  



 

 
A informação está no relatório "Discurso de Ódio e Imigração em 
Portugal", baseado no questionário virtual respondido por 122 
imigrantes residentes em todas as regiões do país. Desenvolvido 
pela Casa do Brasil de Lisboa e financiado pelo Alto Comissariado 
para as Migrações, por meio do Programa de Apoio ao 
Associativismo Imigrante (PAAI), o documento (Projeto 
#MigraMyths - Desmistificando a Imigração) foi lançado em 
Lisboa, nesta sexta-feira (28), numa sessão online. 
 
A informação está no relatório "Discurso de Ódio e Imigração em Portugal", 
baseado no questionário virtual respondido por 122 imigrantes residentes em 
todas as regiões do país. Desenvolvido pela Casa do Brasil de Lisboa e 
financiado pelo Alto Comissariado para as Migrações, por meio do Programa 
de Apoio ao Associativismo Imigrante (PAAI), o documento (Projeto 
#MigraMyths - Desmistificando a Imigração) foi lançado em Lisboa, nesta 
sexta-feira (28), numa sessão online. 
 
Fábia Belém, correspondente da RFI em Lisboa. 
 
O relatório aponta que 75,4% dos participantes foram vítimas de discursos de 
ódio baseados em preconceitos e estereótipos sobre imigração ou por serem 
imigrantes em Portugal. 
 
"Isso afeta diretamente a vida das pessoas, em relação à saúde mental, 
trabalho, de relações pessoais, sociais", sublinha Ana Paula Costa, autora do 
relatório e integrante da direção da Casa do Brasil de Lisboa. 
 
O documento revela, ainda, que a maioria das pessoas que responderam ao 
questionário é formada por brasileiros (66%), seguidos por outros imigrantes 
que se identificaram com uma ou com dupla nacionalidade: Brasil/Portugal 
(8,2%), Argentina (2,5%), Itália (2,5%), Chile (1,6%), Espanha (1,6%), 
Colômbia (0,8%), Cabo Verde (0,8%), Gâmbia (0,8%), Paquistão (0,8%), 
Moçambique (0,8%), Brasil/França (0,8%), Itália/Brasil (0,8%). 
Houve também portugueses (12,0%) que responderam ao questionário, 
porque "existem muitos portugueses ciganos, que sofrem discurso de ódio por 



serem portugueses ciganos. Existem muitos portugueses de origem africana. 
São portugueses, mas que sofrem discurso de ódio e sofrem xenofobia e 
preconceito por serem negros", destaca Costa. 
 
No tocante à escolaridade, 91,8% dos participantes afirmaram ter ensino 
superior completo, 4,9% ensino superior incompleto e 3,3% disseram ter 
ensino médio completo. Quanto ao gênero, entre as pessoas que afirmaram 
terem sido vítimas de discursos de ódio, a maioria se identificou como do sexo 
feminino (58,2%). 
 
Xenofobia no dia a dia 
 
Pelos dados recolhidos, a maioria (73,7%) dos imigrantes que responderam ao 
questionário afirmou já ter sofrido algum episódio de xenofobia em Portugal. 
Já o ódio racial juntamente com a xenofobia (9,5%) aparecem em seguida, e o 
ódio racial sozinho (6,3%) ocupa o terceiro lugar. 
 
Ana Paula Costa realça que há imigrantes que "sofrem" todos os dias "até 
quase como uma penalização por terem feito essa escolha de migrar, e sofrem 
as consequências da xenofobia no dia a dia". 
 
Redes sociais - terreno fértil para o discurso de ódio 
 
Quanto aos locais onde os imigrantes sofreram discursos de ódio, os serviços 
privados, como comércio e bancos aparecem no topo da lista (27,5%), seguidos 
de escolas e universidades (26,3%), de repartições e serviços públicos (22,5%), 
do ambiente de trabalho (17,5%) e da rua (17,5%). 
 
No entanto, quando perguntados quais locais onde mais perceberam a 
existência de discursos de ódio, os participantes apontaram as redes sociais, 
como Facebook, Instagram, Twitter e outras (32,4%), seguidas de serviços 
públicos (20,9%), instituições de ensino (19,6%), comércio, bancos e outros 
serviços privados (13,5%), televisão, rádio, jornais e outros (11,8%), além do 
ambiente de trabalho, da rua (1,8%). 
 
Ao comentar o terreno fértil que os discursos de ódio encontram na internet, a 
autora do relatório chama a atenção para os discursos de extrema direita ou de 
direita radical, que mobilizam, por meio das redes sociais e fora delas,  
"inimigos específicos" para, segundo Ana Paula, poder atacar. 
"Por exemplo, quando as pessoas vêem um líder político ou uma pessoa 
influente atacar uma comunidade específica ou atacar a comunidade 



imigrante, elas podem se sentir autorizadas a atacar no seu dia a dia, na sua 
própria rede social", salienta. 
 
A maioria das vítimas não denuncia 
 
Os dados também mostram que, dos imigrantes que responderam às 
perguntas do questionário, a maioria (86,4%) não denunciou às autoridades 
competentes os casos de discursos de ódio dos quais foram vítimas. A autora 
do relatório ressalta que o silêncio pode estar relacionado a alguns fatores, 
como o medo por estarem em situação irregular e acham que caso busquem a 
polícia serão expulsos do país, o que "não acontece", afirma. 
 
Por outro lado, explica Ana Paula Costa, as pessoas desconfiam das 
instituições "acham que, se denunciarem, não vai acontecer nada. E, de fato, 
muitas vezes não acontece". Ela também chama a atenção para o fato de não 
existir uma legislação específica para punição do discurso de ódio. "Não é um 
problema só de Portugal. Isso é um problema de vários países da Europa". 
 
Onde denunciar casos de discursos de ódio em Portugal 
 
De acordo com Costa, as denúncias podem ser levadas diretamente à Polícia 
de Segurança Pública, à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação 
Racial (CICDR), como também a associações que podem oferecer informações 
e apoio as vítimas, como a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e 
a Casa do Brasil de Lisboa. 
 
Para combater o discurso de ódio, o relatório, por fim, propõe a 
implementação de políticas públicas. "Uma das necessidades, por exemplo, é 
criar uma legislação que seja eficaz e que funcione, e que combata o discurso 
de ódio. Por outro lado, fortalecer essas instituições que são responsáveis pelas 
denúncias, por receber essas denúncias. Isso é muito importante, isso é 
política pública.” 
 
  



 

 
O MAR Shopping Algarve conseguiu angariar 5.339 peças de vestuário e 
acessórios de senhora, homem e criança. 
 
As peças, que se encontram em bom estado de conservação e devidamente 
triadas foram entregues a cinco instituições de solidariedade social dos 
concelhos de Loulé e Faro, nomeadamente G.A.T.O. – Projeto Housing First, 
Cruz Vermelha Portuguesa - Loulé-Faro, Associação de Apoio à Vítima – 
Loulé, CASA – Centro de Apoio aos Sem Abrigo e Refúgio Aboim Ascensão. 
 
Os visitantes do MAR Shopping Algarve foram convidados a doarem peças de 
roupa ou calçado que tinham no seu roupeiro, mas que não usavam. Uma 
forma de sensibilizar para a necessidade de dar uma segunda vida às peças que 
já não são utilizadas, ajudando quem mais precisa. 
 
A campanha beneficiou mesmo de um espírito comunitário muito forte, entre 
os visitantes que doaram as peças, o MAR Shopping Algarve que desenhou a 
ação e a implementou logisticamente e a Bedriven, empresa de transporte, que 
se mostrou disponível para apoiar a iniciativa, garantindo a recolha e entrega 
dos donativos às instituições. 
 
Iniciativa decorreu no âmbito de campanha internacional 
Recorde-se que a Ingka Centres, gestora global de centros comerciais, que, em 
Portugal, opera os centros comerciais MAR Shopping Algarve e MAR 
Shopping Matosinhos, lançou a campanha global “Love Your Stuff For Longer” 
[Desfrute das suas coisas por mais tempo] com o objetivo de promover um 
estilo de vida mais consciente e sustentável, tendo a mesma sido assinalada 
com diversas ações nos centros comerciais na Europa e na Rússia. 
 
A campanha marcou o arranque de um ano em que os centros comerciais 
desenvolverão continuamente ações de promoção da sustentabilidade. Em 
conjunto com as lojas IKEA, a Ingka Centres tem como objetivo para a 
próxima década inspirar e permitir que mil milhões de pessoas adotem um 
estilo de vida mais sustentável, contribuindo para a preservação do planeta.  



 

 
A Guarda Nacional Republicana lançou uma campanha sobre a partilha não 
consentida de conteúdos íntimos, só que a mensagem foi muito criticada por 
omitir o agressor. A publicação foi reeditada e a GNR garante que a prioridade 
é sempre “centrada na proteção das vítimas”. Segundo a APAV, a divulgação 
não autorizada de ‘nudes’ tem aumentado desde 2020: “é um fenómeno 
crescente e preocupante” 
 
“Não sejas vítima”. O conselho serviu de mote à campanha de sensibilização 
para a partilha não consentida de nudes (imagens íntimas), lançada pela 
Guarda Nacional Republicana. A mensagem foi divulgada nas redes sociais da 
GNR, na última sexta-feira, com o título: “Pensavas que era só ele que ia ver?”. 
O objetivo? Alertar para o sextortion, uma forma de chantagem para extorquir 
dinheiro em troca da não divulgação de conteúdos íntimos. No entanto, a 



campanha tornou-se um “exemplo de como não comunicar sobre violência 
sexual”, por se focar na vítima e não mencionar o agressor. 

A publicação, feita nas contas do Instagram e Facebook da GNR, era 
acompanhada de uma imagem e de um pequeno texto com alguns conselhos 
para potenciais vítimas evitarem cair no esquema de extorsão sexual. Só que a 
mensagem acabou por suscitar muitas críticas. “Se queremos prevenir a 
prática de crimes de índole sexual, é preciso mudar o foco da vítima para o 
agressor: é o agressor que pratica o crime, não é a vítima”, começa por dizer ao 
Expresso a deputada Cristina Rodrigues, que comentou a campanha no 
Twitter.  

 
 
Por um lado, “é bom que a GNR identifique o problema”, visto que cada vez 
mais são partilhados conteúdos íntimos na Internet sem o consentimento da 
outra pessoa. Por outro lado, “a GNR está a olhar só para um prisma da 
situação: o errado”, considera Cristina Rodrigues. Um dos problemas da 



campanha é, desde logo, a frase que consta na imagem: “tem um juízo de 
censura e um moralismo sobre aquilo que a vítima fez”.  
 
“A própria imagem é também lamentável”, complementa Inês Amaral, 
investigadora no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da 
Universidade do Minho. Aparece um sutiã vermelho em cima de vários 
telemóveis que mostram – ainda que de forma pouco percetível – uma mulher 
de lingerie também vermelha. “Tudo isto é estruturalmente machista e 
sexista”, diz. 
 
A campanha da GNR comete “erros crassos” e é um “exemplo de como não 
comunicar sobre violência sexual” porque diz que é às mulheres que cabe a 
prevenção sobre a violência que é cometida contra elas, concorda Maria João 
Faustino, investigadora de doutoramento em psicologia na Universidade de 
Auckland, Nova Zelândia. “O grande erro desta mensagem é que deixa os 
potenciais agressores completamente ausentes. Parece que o crime de 
divulgação de imagens íntimas sem consentimento é cometido por ninguém”, 
critica Maria João Faustino, que estuda violência sexual no contexto 
heterossexual, discursos de normalização e expressão de género que a 
violência sexual assume.  
 
Além da narrativa de culpabilização da vítima, há “vários problemas” com a 
mensagem, continua Inês Amaral. É “heternormativa” e “binária” porque 
assume que a vítima é uma mulher (através do símbolo do sutiã vermelho) e 
que o agressor é um homem – apesar de o não mencionar diretamente, 
percebe-se através da palavra “ele” e “amigo virtual”. Como resume a 
investigadora e professora da Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, a publicação “assume que não pode haver este tipo de violência entre 
casais do mesmo género e não sabe escrever numa linguagem que não seja 
masculina universal”. 
 
Cristina Rodrigues, Inês Amaral e Maria João Faustino alertam todas para o 
mesmo: não há qualquer menção ao comportamento dos agressores, não é 
dito que a partilha não consentida de conteúdos íntimos é um crime, não há 
referência à moldura penal deste crime, também não existe qualquer menção 
sobre como é que as vítimas podem denunciar e pedir ajuda ou apoio, 
tampouco há sensibilização para o impacto que tem na vida das pessoas. “As 
mensagens sobre violência sexual têm de ser informativas e esta não é”, atira 
Maria João Faustino.  
 



O Expresso contactou a Guarda Nacional Republicana no sentido de esclarecer 
a mensagem da campanha. Em resposta, o porta-voz tenente-coronel João 
Fonseca diz que “a Guarda centra sempre a sua prioridade na proteção das 
vítimas, procurando, para o efeito, informar com o objetivo de as sensibilizar, 
razão pela qual se procurou, no texto mencionado, alertar para o reforço das 
medidas de segurança individuais que devem ser adotadas relativamente ao 
crime em causa, bem como para a importância da sua denúncia que permite a 
monitorização do fenómeno e a identificação dos agressores em causa”. 
 
A resposta do porta-voz da GNR continua: “Ainda assim, e considerando os 
contributos prestados, editámos a mensagem em apreço para que esta fosse 
mais clara e simples, tendo sido esse o objetivo desde o início”. A campanha foi 
eliminada do Instagram e reeditada no Facebook. A frase “Pensavas que era só 
ele que ia ver?” foi retirada e o texto foi alterado. Agora lê-se o seguinte: 

 
Desde que começou a pandemia, em março de 2020, a linha Internet Segura 
da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) começou a sentir “um 
grande aumento de contactos”. “Em 2020, comparativamente a 2019, as 
chamadas para a linha duplicaram”, conta Ricardo Estrela, responsável pela 
operacionalização da linha Internet Segura da APAV, dedicada, sobretudo, à 
cibercriminalidade onde se enquadra a divulgação não autorizada de imagens 
com conteúdos íntimos. 
 
O aumento de partilhas não consentidas de nudes começou no Volafile, uma 
plataforma de partilha de ficheiros com a função de chat. “Este fenómeno 
tendeu a massificar-se e, atualmente, há vários grupos privados no Telegram 



[outra plataforma semelhante] só dedicados à partilha de conteúdo 
pornográfico do Only Fans, misturado com outras imagens e vídeos 
partilhados de forma não consentida”, contextualiza Ricardo Estrela. O Only 
Fans é uma plataforma onde as pessoas podem ganhar dinheiro ao vender 
conteúdo (inclusivamente de cariz sexual) a outros utilizadores. 
 
A maior partilha de nudes não consentidas é acompanhada por uma maior 
procura, nota Ricardo Estrela, tendo por base a experiência na linha Internet 
Segura. Por causa desta maior procura, “muitas vezes, em grupos mais 
restritos, os utilizadores para se manterem têm de partilhar conteúdo novo” 
sobretudo de mulheres – “os homens não vão parar tanto a estes grupos”, 
adianta ainda o responsável da APAV. “É um fenómeno crescente e 
preocupante”, nota. 
 

 
A GNR tinha uma oportunidade muito importante de informar de forma 
pedagógica sobre este assunto e perdeu-se, lamenta a deputada não inscrita 
Cristina Rodrigues. “A mensagem vai no mesmo sentido de: as mulheres são 
violadas porque se vestiram de determinada forma, ou porque beberam, ou 
porque foram para um sítio escuro com alguém”, repara. 

Para haver uma partilha não consentida de nudes, a vítima não tem 
necessariamente de enviar conteúdos íntimos ao agressor. Há casos em que as 
pessoas são fotografadas ou filmadas sem terem sequer conhecimento, não 
tendo qualquer controlo sobre a situação. E a campanha de sextorsion da GNR 
também não prevê a manipulação de imagens, mais conhecidas como 
deepfakes. “A tecnologia permite que as mulheres sejam sexualmente 
agredidas, mesmo quando o corpo não o é diretamente”, lembra Maria João 
Faustino, que está à frente do projeto “Faz Delete”, da Rede de Jovens para a 
Igualdade. “Parece que depende das mulheres evitar os crimes cometidos 
contra elas, isso é duplamente errado”. 

A abordagem da GNR também não dá confiança às vítimas para fazerem 
queixa junto das autoridades, afirma Inês Amaral, quando o que se quer é que 
as pessoas se sintam confortáveis para denunciar o crime, sem terem receio de 
ser alvo de algum comentário depreciativo ou censura. 



 

Importa que as vítimas saibam o que fazer e como denunciar os agressores. “É 
possível apresentar queixa-crime junto das autoridades”, começa por informar 
Ricardo Estrela. A própria vítima ou quem tiver conhecimento de alguém cujas 
nudes foram divulgadas sem consentimento “deve agir criminalmente, porque 
só assim se consegue responsabilizar os agressores”. Além disso, é muito 
importante tirar capturas de ecrã e retirar o maior número de dados sobre o 
utilizador que partilhou as imagens, acrescenta o responsável da APAV. 

A maior dificuldade é que quando são terceiros a denunciar, o procedimento 
criminal depende da queixa da própria vítima. Ou seja, “se não é o/a visado/a 
a apresentar a queixa-crime, não podemos fazer muito mais do que reportar à 
plataforma para retirar os conteúdos e tentar que o grupo seja extinguido”, 
lamenta. 

 



Apesar de a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima não ter representação 
em processos-crime, existem advogados disponíveis para ajudar a recolher 
informação e tentar perceber em que outras plataformas podem estar as 
imagens. “Podemos dar apoio às vítimas, denunciar às plataformas e recolher 
provas para depois juntar aos processos”, explica o responsável pela linha 
Internet Segura, gerida por uma equipa de cerca de 20 voluntários peritos em 
áreas como a psicologia, direito e serviço social. 

Em primeiro lugar, deve-se dirigir a mensagem a potenciais agressores e à 
comunidade em geral, em vez de à vítima, diz Cristina Rodrigues. Assim, 
“talvez as pessoas ao receberem um conteúdo deste género não o repartilham 
porque agora estão sensibilizadas e sabem que estão a cometer um crime”, 
sugere a deputada à Assembleia da República. Era também uma forma de 
travar as cadeias de transmissão, como já têm feito os movimentos “Não 
Partilhes” e “Corta A Corrente“. 

 

  



Além das campanhas de sensibilização, “é fundamental a formação nas 
escolas”, nomeadamente “a educação para a cidadania, a educação sexual e a 
literacia digital”, lembra Inês Amaral. Também seria útil os/as agentes 
policiais receberem formações e, porventura, consultarem associações que 
trabalham no terreno esta matéria antes de fazerem campanhas, acrescenta a 
professora.  

Maria João Faustino concorda que “é preciso aumentar a consciencialização 
nas escolas e fora delas”. Agravar a moldura penal do crime poderia ser outra 
forma de sensibilizar para este crime, diz. Sobre este ponto, a deputada 
Cristina Rodrigues propôs que fosse punido com pena de prisão de dois a 
cinco anos quem registasse ou divulgasse fotos ou vídeos com nudez ou cariz 
sexual sem consentimento da vítima, independentemente do contexto. 

Atualmente, se a partilha de imagens acontecer no âmbito de uma relação 
amorosa, pode estar em causa violência doméstica e, nesse caso, há uma 
moldura penal que vai dos dois aos cinco anos de prisão, e não admite pena de 
multa. No entanto, se a partilha acontecer fora de uma relação amorosa, 
estamos perante a prática de um crime de devassa da vida privada e aí está 
prevista uma multa ou pena de prisão até um ano apenas. 

“A minha proposta era que se equiparasse tudo àquilo que consta no crime de 
violência doméstica: sendo dentro ou fora de uma relação, quem coloca de 
forma não consentida imagens da pessoa online ou partilha com terceiros 
deveria ter a mesma moldura penal”, explica a deputada. Assim, passaria a ser 
um crime de natureza pública e, tal como já acontece para a violência 
doméstica (para a devassa da vida privada é que não), qualquer pessoa que 
tivesse conhecimento podia imediatamente denunciar e, desta forma, quebrar 
a cadeia de transmissão mais cedo.  



 
 

 
 
Depois de ter abusado sexualmente de uma mulher grávida, em Loures, numa 
casa onde viviam várias pessoas em regime de arrendamento, um homem foi 
detido pela Polícia Judiciária (PJ) na madrugada do sábado passado. 
 
“A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, procedeu à 
identificação e detenção fora de flagrante delito de um homem, com 27 anos 
de idade, pela prática de um crime de violação, na sua forma agravada, sobre 
uma mulher, de 26 anos, grávida”, lê-se no comunicado publicado na página 
oficial desta força de segurança, sendo que se sabe que os factos criminosos 
tiveram lugar pela hora de jantar da véspera de ano novo. 
 
A PJ adiantou que “o abusador aproveitado a ausência do companheiro da 
vítima, com uma gravidez com cerca de 6 meses de gestação, para levar a cabo 



as sevícias sexuais contra aquela”. Deste modo, contando com o apoio da PSP, 
“a Polícia Judiciária levou a cabo diligências de investigação que permitiram 
concluir pela prática dos factos por parte do suspeito”. 
 
Após ter sido detido, o criminoso foi presente a primeiro interrogatório 
judicial, ainda no primeiro dia de 2022, tendo-lhe sido aplicada a medida de 
coação de prisão preventiva.  
 
De acordo com o ‘Relatório Anual 2020’, veiculado pela Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), 144 crianças e adultos foram vítimas de 
abuso sexual no ano anteriormente referido, sendo que é possível verificar que 
o abuso sexual de crianças com idade inferior a 14 anos foi um dos crimes que 
afetou mais as vítimas, correspondendo a 836 das queixas. 
 
Importa também referir que, em janeiro do ano passado, por meio da 
divulgação dos dados referentes ao projeto ‘Violência contra as Mulheres e 
Violência Doméstica em Tempos de Pandemia’, a APAV informou que recebeu 
quase 700 denúncias de casos de violência durante o primeiro período de 
confinamento, entre março e maio de 2020, na maioria casos de violência 
doméstica. 

  



 

 
A obra reúne histórias de vítimas de violência doméstica sob diversas 
perspetivas e numa dimensão inédita. 
 
O autor, nascido em Lisboa no ano de 1970, é licenciado em Comunicação 
Social e trabalhou em jornais como A Bola, Record, Diário Económico, Jornal 
Económico e Contacto, tendo publicado em 2017 o romance “Filhos da 
Primavera Árabe”. 
 
A obra tem chancela da Ego Editora, contou com o apoio da APAV – 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e nela o autor pretende “apelar à 
ação, para que todos saibamos como poderemos ajudar.” 
 
“Murro no estômago” reúne, segundo Paulo Jorge Pereira, “relatos 
emocionantes, duros e crus na primeira pessoa; exemplos deixados com a 
esperança de que a história de quem os lê possa ser diferente.” 
 
Às histórias recolhidas pelo jornalista, juntam-se os testemunhos de 
profissionais que combatem o fenómeno e se empenham na defesa de quem 
sofre, sendo motivo de profunda meditação o facto de que, nos últimos 15 
anos, mais de 500 mulheres foram mortas por homens em contexto de 
relações de intimidade ou familiares. 

  



 

 
A “Solidarity Closet” (Roupeiro Solidária) set up near the Pingo Doce 
supermarket at Mar Shopping Algarve in Loulé has collected over 5,300 
clothing items in aid of five charities in the Algarve. 
 
The items have already been delivered to the following institutions: G.A.T.O 
Projeto Housing First (drug addiction support and social integration); Cruz 
Vermelha Portuguesa (Portuguese Red Cross) in Loulé-Faro; Associação de 
Apoio à Vítima (victim support) in Loulé; CASA Centro de Apoio aos Sem 
Abrigo (homeless support); and Refúgio Aboim Ascensão (children’s home) in 
Faro. 
 
Clothes and shoes were donated by shoppers who were encouraged to get rid 
of any items they no longer used in the name of charity.  
 
Says Mar Shopping Algarve, this campaign had a “very strong community 
spirit” and was a “way of raising awareness about the importance to give a new 
life to used items while helping those who need them the most”. 
 
Transport company Bedriven picked up and delivered the clothes to the 
institutions. 
 
The initiative was part of a larger campaign created by Ingka Centres, which 
manage the Mar Shopping Algarve and Mar Shopping Matosinhos shopping 
centres in Portugal. Called “Love your Stuff for Longer”, the campaign aims to 
promote “a more sustainable and conscious lifestyle”. 

 

  



 

 
A falta de conhecimento sobre as necessidades e os direitos de todas as vítimas 
de crime é uma das conclusões da Associação de Apoio à Vítima (APV), depois 
de ter comparado todas as propostas eleitorais para esta área. 
 
“Isto traduz-se, parte das vezes, em medidas pontuais e ad hoc, muitas vezes 
escritas quase como de ‘soundbites’ se tratassem, revelando falta de visão, de 
enquadramento geral e de uma visão integrada do que devem ser politicas 
públicas realmente dignas desse nome para a comunidade em geral”, afirma à 
Renascença, o presidente da APAV, João Lázaro. 
 
Como consequência, lê-se neste estudo, verifica-se uma “omissão de propostas 
ou compromissos eleitorais relativamente aos cidadãos e cidadãs vítimas de 
crime”, em que o foco é “quase exclusivo na violência doméstica e na violência 
de género”, dependendo dos programas, com “esquecimento das vítimas de 
todos os outros crimes”. 
 
A APAV assinala uma “quase ausência da previsão da vítima de crime na área 
da Justiça e da Segurança Interna e da prevenção do crime”, assim como a 
“ausência de compromissos claros no que respeita ao exercício pelas vítimas 
de crimes de um dos seus mais importantes direitos”, destacando “o acesso a 
serviços de apoio”. 



 
Neste trabalho de análise e reflexão das propostas eleitorais, há ainda a 
registar “a presença de uma preocupação transversal aos vários programas 
relativamente ao crime económico e ao crime de corrupção”, e uma falta de 
“auscultação da APAV”, tendo em conta que é a “maior organização nacional 
da sociedade civil de apoio a todas as vítimas de crime”. 
 
Para João Lázaro, “seria uma surpresa muito agradável encontrar uma 
inversão nesta tendência de apenas focar-se em alguns tipos de crime de 
vitimas”, porém, esta “falta de visão integrada do que devem ser politicas 
publicas é uma constante e repete-se há bastantes anos”, acrescenta. 
 
Situação que se torna “mais preocupante”, acrescenta o presidente da APAV, 
“quando isso se vê nos partidos que podem vir a liderar soluções 
governativas”. 
 
A análise dos programas eleitorais das principais forças politicas que disputam 
eleições para o Parlamento, a 30 de janeiro, pode ser encontrada, detalhada, 
no sítio da APAV, na internet. É, de resto, um trabalho que já é habitual 
durante as campanhas legislativas, relativamente aos direitos de quem é 
vítima de crime em Portugal. 
 
“Esta análise é particularmente importante num quadro legal europeu 
fortemente marcado pela obrigatoriedade de Portugal dar mais atenção e 
concretização aos direitos das vítimas de crime, devido à chamada Diretiva das 
Vítimas, e num quadro legal nacional caracterizado pela deficiente 
transposição da Diretiva Europeia, a fraca qualidade do Estatuto da Vítima e o 
desfasamento do código do processo penal face à evolução legislativa europeia 
ocorrida”, justifica a Associação de Apoio à Vítima. 
 
“Enquanto organização nacional de solidariedade social sem fins lucrativos de 
apoio às vítimas de todos os crimes”, a APAV sublinha que está, desta forma, a 
cumprir a função de “vigiar os poderes públicos na execução da sua ação”. 

  



 

 
Dos 2.605 arguidos ou condenados que têm pulseira eletrónica, a maioria 
(1.474) são agressores domésticos, um número que nunca foi tão elevado, 
segundo o Jornal de Notícias, que cita os dados de novembro de 2021 da 
Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). Desde 2015 que a 
violência doméstica representa mais de metade dos casos em que existe 
controlo através de pulseira eletrónica. 
 
Ao jornal, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) diz concordar 
“em geral” com a medida da pulseira eletrónica porque garante “a proteção da 
vítima e alguns direitos ao agressor”, refere Cláudia Rocha, técnica da 
associação que trabalha no gabinete de apoio à vítima do Departamento de 
Ação e Investigação Penal de Braga. A APAV elogia que os tribunais estejam a 
optar por esse mecanismo. Já os técnicos que monitorizam os arguidos e as 
vítimas queixam-se de falta de meios e de não terem ainda uma carreira 
própria. 

Na última década, a taxa de sucesso das pulseiras eletrónicas (ou seja, a 
proporção das situações em que as restrições foram cumpridas pelo arguido ou 
condenado) esteve sempre acima de 95%. O mecanismo de pulseira eletrónica 
monitoriza os agressores, mas também as próprias vítimas, através de um 
dispositivo que alerta as autoridades se o agressor se aproximar.  



 

 
Adelaide não esquece a noite em que o marido chegou a casa alcoolizado, 
como era habitual. Só por lhe ter perguntado o motivo por estar a chegar tão 
tarde ele tirou o cinto das calças e só não lhe bateu porque a filha, adolescente, 
se colocou à frente. Este é um dos muitos episódios de violência que Adelaide 
viveu durante cerca de 40 anos. Ainda hoje não sabe porque foi tão submissa 
ao marido e porque teve sempre tanto medo dele. 

Ganhou coragem e depois de um ano sem lhe dirigir a palavra separaram-se. 
Ele, finalmente, saiu de casa e foi viver para longe. Passaram dois meses e o 
medo continua presente. Adelaide, 58 anos, decidiu pedir ajuda à APAV 
quando o marido começou a ameaçá-la de morte. Nos últimos tempos 
refugiou-se em casa da filha, que é casada. 

A vida desta mulher sempre foi envolta em violência. Teve uma infância feliz 
enquanto viveu com os avós. Quando chegou ao 5º ano de escolaridade foi 



viver para casa dos pais e começou o seu tormento e dos irmãos. O seu pai, que 
também era alcoólico, fazia a vida negra à mãe. Nunca bateu nos filhos porque, 
quando chegava a casa e os ameaçava, fugiam para casa dos vizinhos. “Ao fazer 
uma retrospectiva da minha vida chego à conclusão que fui submissa ao meu 
marido e tive sempre muito medo dele porque foi o que vi a minha mãe fazer. 
Aceitava a violência do meu pai. Não devia ter perdoado tudo o que perdoei”, 
lamenta, enquanto as lágrimas lhe correm pelo rosto. 

O marido de Adelaide nunca a agrediu fisicamente mas a sua vida era um 
inferno. Numa das vezes partiu a casa toda e teve que ir para um hospital em 
Lisboa tratar dos cortes que fez nas mãos e braços. “Nessa altura recusei 
acompanhá-lo e estava determinada a deixá-lo. Mas ele telefonou-me, sóbrio, 
a pedir para ir ter com ele, pediu-me perdão e eu, mais uma vez, perdoei”, 
recorda a O MIRANTE. 

Adelaide confessa que casou por amor. Tinha 23 anos e namoraram durante 
cerca de um ano. Ainda hoje diz que sempre que o marido estava sóbrio era 
um homem impecável. “Acreditei sempre que ele ia mudar”, afirma. Mas não 
mudou. Nos últimos tempos, o medo era tanto que, apesar de partilharem a 
mesma casa, Adelaide dormia noutro quarto com a porta trancada. Tinha 
ataques de pânico com medo que acontecesse alguma coisa. 

Quando o marido emigrou durante alguns anos recorda o descanso e paz que 
teve com os filhos. Sempre que ele vinha de férias era um “martírio” e ficava 
desejosa que regressasse. Adelaide garante que aceitou muita coisa pelos 
filhos, que tinham uma boa relação com o pai, apesar de assistirem às cenas de 
violência. Refugiou-se no trabalho. Durante muitos anos os colegas nunca 
souberam de nada. Escondeu sempre o terror que passava em casa. Nos 
últimos tempos tem desabafado com algumas pessoas mais próximas. 

Chegou a pedir várias vezes o divórcio mas o marido não cedia. “Sempre teve 
um sentimento de posse muito grande e fui ficando cada vez mais assustada”, 
conta. Se Adelaide não atendesse o telefone o marido entrava em pânico 
porque começava com ameaças acusando-a de traição quando, na verdade, foi 
o marido que a traiu diversas vezes. Fechou sempre os olhos a tudo. 

Foi a filha mais velha quem decidiu apresentar queixa na APAV. O medo que o 
pai matasse a mãe era grande. A separação foi recente e Adelaide ainda se está 
a adaptar à nova vida. Os psicólogos da APAV têm sido uma grande ajuda. 
“Sinto-me perdida. O medo que vivi uma vida inteira não se apaga de um 



momento para o outro. Tenho sempre aquele medo que ele regresse”, admite, 
acrescentando que arrepende-se de lhe ter dado tantas hipóteses de 
reconciliação. 

Dois casos contados na primeira pessoa 

Adelaide e António pedem que as suas identidades não sejam partilhadas nem 
a localidade onde vivem. Não querem que os mais próximos e conhecidos 
saibam o tormento pelo qual passaram e que os agressores possam voltar a 
incomodá-los. Adelaide diz que não dá a cara para não prejudicar os filhos. 
São histórias duras mas reais. As fotos foram tiradas durante a conversa mas 
não revelam os seus rostos para proteger a sua privacidade. 

 
António percebeu que estava numa relação abusiva depois do seu 
companheiro lhe ter gasto o dinheiro das contas bancárias e ficar sem 
dinheiro. Teve que procurar em todas as gavetas de casa e juntar todos os 
cêntimos que encontrou para poder beber um café num certo dia em que 
começou a pensar mudar de vida. A relação durou cerca de três anos com 
algumas interrupções pelo meio. 



O informático, de 30 anos, conta que a relação começou bem e o namorado 
mostrou ser uma pessoa simpática, competente, disponível e muito autónoma. 
A perfeição e encantamento foi tal que quando o companheiro disse a António, 
ao fim de três semanas de relacionamento, que ia mudar-se para sua casa não 
disse nada. “Ele percebeu que eu tinha uma boa qualidade de vida e era 
independente. Estava a ser tudo tão maravilhoso que não duvidei por um 
segundo de que as coisas pudessem correr mal. Estava completamente 
apaixonado”, confessa a O MIRANTE. 

Os problemas começaram quando António percebeu que o namorado era 
alcoólico e desempregado. Dispôs-se a ajudá-lo mas não foi fácil. As 
discussões, “graves e feias” aconteciam sobretudo quando o companheiro 
estava alcoolizado. “Chamava-lhe a atenção por ele beber demais mas não 
gostava e discutíamos por causa disso”, lembra, acrescentando que era nessas 
alturas que o namorado tinha coragem de dizer o que não gostava em António 
e se tornava mais agressivo. 

Apesar de nunca terem chegado ao confronto físico a violência psicológica e os 
insultos eram frequentes. “Qualquer situação mais frágil que partilhasse ele 
utilizava isso para me deitar abaixo. Deu cabo da minha auto-estima e dizia-
me que ele era a única pessoa que estava ali para mim. Ao início não percebi a 
manipulação e deixei-me afectar muito pelo que me dizia”, recorda. 

Os amigos e a família conheceram o namorado de António e adoravam-no, o 
que tornou a relação ainda mais tóxica. O informático chegou a questionar-se 
se ele era o único a não gostar das atitudes do namorado. “Senti-me muito 
sozinho e incompreendido. Achei que o erro estava em mim, porque acreditei 
que ele iria mudar e voltaria a ser a pessoa espectacular que conheci no início. 
O problema é que ele nunca mudou, quem tinha que mudar era eu. Percebi 
isso quando já estava no fundo do poço”, lamenta. 

António refugiava-se no trabalho e fazia tudo para chegar a casa o mais tarde 
possível. Começou a perceber que estava numa relação ruinosa, onde o 
companheiro o vigiava até entrando no seu computador. O namorado recusava 
sair de casa e António foi obrigado a fazer-lhe as malas e expulsá-lo. Chegou a 
apresentar queixa na polícia mas quando retomaram a relação retirou-a. Não 
voltaram a viver juntos mas deram nova oportunidade para que a relação 
resultasse. 



Quando ficou sem dinheiro percebeu que tinha chegado ao fim do caminho e 
pediu ajuda. Teve vergonha e percebeu que ele próprio tinha um preconceito. 
“Acredito que os homens têm mais vergonha em pedir ajuda porque estamos 
numa situação em que, aos olhos de outra pessoa, seria fácil sair dela. Quando 
cheguei à APAV disse que não tinha o perfil de vítima mas que precisava de 
ajuda. Responderam-me que não existe um perfil de vítima. Têm sido 
impecáveis comigo e muito importantes”, sublinha. 

O ex-namorado ainda o perseguiu e houve uma altura em que António teve 
receio, mas é um assunto que está ultrapassado. Continua a ser acompanhado 
por psicólogos da APAV. António já voltou a relacionar-se com outra pessoa 
mas aprendeu a lição. Sabe que é um passo de cada de vez e nada de fazer as 
coisas à pressa. Às vezes cruza-se na rua com o ex-companheiro mas segue o 
seu caminho sem olhar para trás. 

  



 

 
No dia 30 de janeiro celebra-se o Dia Escolar da Não Violência e da Paz. Esta 
data, instituída pelo poeta Llorenç Vidal, foi implementada em 1964, primeiro 
em Espanha e, mais tarde, em todo o mundo. Este dia é celebrado como forma 
de referência à data de falecimento do pacifista Mahatma Gandhi. 

Inicialmente, podemos questionar a necessidade de celebrar este dia, mas 
obteremos facilmente uma explicação através de estatísticas. Segundo dados 
recolhidos pela APAV em 2019, foram identificadas 150 situações de bullying, 
numa média de 3 casos por semana. Já em 2018, identificaram-se apenas 86 
casos. O acréscimo é notório, assim como os casos de bullying e violência entre 
jovens em ambiente escolar, que vemos todos os dias em noticiários. 

Quando nos referimos a violência, neste contexto podemos incluir tanto a 
física como a mental, igualmente dolorosa e opressora. Por vezes, são as razões 
mais insignificantes que levam a estas ações, mas o bullying tem 
consequências pesadas no futuro de qualquer pessoa, e molda a personalidade 
de quem dele sofre de uma forma indescritível. É natural que destes atos 
surjam sintomas como baixa autoestima, isolamento, ansiedade e depressão, 
recusa de ir à escola, alterações de sono, náuseas e vómitos e até um 
comportamento agressivo. Este pode criar problemas a longo prazo, como por 
exemplo dificuldades em relacionar-se com outras pessoas, pouca capacidade 
para conseguir manter relacionamentos e até pouca rentabilidade e confiança. 

Já todos podemos ter tido contacto com histórias semelhantes, direta ou 
indiretamente. Se houver conhecimento de que casos como estes acontecem 
perto de nós, é crucial que saibamos denunciar e ajudar a vítima. É também 
importante estarmos atentos aos que nos rodeiam – irmãos, primos, sobrinhos 
-, pois não sabemos o que poderão estar a passar ou o que poderão fazer 
outros passar. 
 



Existem inúmeras linhas de apoio disponíveis, capazes de ser uma voz de 
conforto para quem mais precisa, como: 

Linha Jovem – 800 208 020 (todos os dias das 9 horas às 18 horas); 

Linha SOS Bullying – 808 962 006 (2ª a 6ª f. das 11h-12h30 e das 18h30-20h) 
e-mail: bulialuno@anprofessores.pt; 

SOS Estudante – Apoio emocional e prevenção do suicídio. 96 955 45 45 ou 
808 200 204 (das 20h à 1h, chamada local); 

Centro SOS-Voz Amiga –  Ajuda na solidão, ansiedade, depressão e risco de 
suicídio. 21 354 45 45 (diariamente das 16 horas às 24 horas). 

Acima de tudo, o mais importante é educar. Educar para a aceitação e bondade 
e não permitir que estas situações continuem. Saber ver e ouvir: palavras e 
atitudes às quais, por vezes, não ligamos, mas que podem mostrar-nos que 
algo não está bem.  E talvez assim, um dia, vivamos num mundo tão utópico 
onde ser diferente não é mau, e onde todos vamos poder ser quem realmente 
quisermos ser, sem julgamentos ou opressões. 

Artigo da autoria de Daniela Silva 

  



 

 
Depois de ter abusado sexualmente de uma mulher grávida, em Loures, numa 
casa onde viviam várias pessoas em regime de arrendamento, um homem foi 
detido pela Polícia Judiciária (PJ) na madrugada do sábado passado. 

“A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, procedeu à 
identificação e detenção fora de flagrante delito de um homem, com 27 anos 
de idade, pela prática de um crime de violação, na sua forma agravada, sobre 
uma mulher, de 26 anos, grávida”, lê-se no comunicado publicado na página 
oficial desta força de segurança, sendo que se sabe que os factos criminosos 
tiveram lugar pela hora de jantar da véspera de ano novo. 



A PJ adiantou que “o abusador aproveitado a ausência do companheiro da 
vítima, com uma gravidez com cerca de 6 meses de gestação, para levar a cabo 
as sevícias sexuais contra aquela”. Deste modo, contando com o apoio da PSP, 
“a Polícia Judiciária levou a cabo diligências de investigação que permitiram 
concluir pela prática dos factos por parte do suspeito”. 

Após ter sido detido, o criminoso foi presente a primeiro interrogatório 
judicial, ainda no primeiro dia de 2022, tendo-lhe sido aplicada a medida de 
coação de prisão preventiva.  

De acordo com o ‘Relatório Anual 2020’, veiculado pela Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), 144 crianças e adultos foram vítimas de 
abuso sexual no ano anteriormente referido, sendo que é possível verificar que 
o abuso sexual de crianças com idade inferior a 14 anos foi um dos crimes que 
afetou mais as vítimas, correspondendo a 836 das queixas. 

Importa também referir que, em janeiro do ano passado, por meio da 
divulgação dos dados referentes ao projeto ‘Violência contra as Mulheres e 
Violência Doméstica em Tempos de Pandemia’, a APAV informou que recebeu 
quase 700 denúncias de casos de violência durante o primeiro período de 
confinamento, entre março e maio de 2020, na maioria casos de violência 
doméstica. 

  



 

 
A comissão independente para o estudo dos abusos sexuais contra as crianças 
na Igreja começa esta terça-feira a receber testemunhos de situações ocorridas 
entre 1950 e 2022. 
 
O objetivo do trabalho da comissão é o da recolha de testemunhos, para um 
estudo que não procederá a reparações financeiras nem judiciais, mas que 
pode dar como reparação às vítimas o quebrar de um silêncio e de um 
sofrimento pessoal, disse hoje o coordenador da comissão, o pedopsiquiatra 
Pedro Strecht. 



Pedro Strecht referiu que “apenas o ter alguém com quem falar” pode ser 
“absolutamente marcante” na “viragem emocional” na vida de uma pessoa. 

No entanto, todos os testemunhos recebidos que possam ser enquadrados 
como denúncias de crimes ainda não prescritos serão “imediatamente 
encaminhados” para as autoridades competentes, explicou o membro da 
comissão Álvaro Laborinho Lúcio, juiz conselheiro jubilado do Supremo 
Tribunal de Justiça e ex-ministro da Justiça. 

“Nós vamos distinguir claramente denúncias de testemunhos. As denúncias 
não as vamos trabalhar, mas vamos imediatamente enviá-las para as 
instâncias competentes”, disse o juiz conselheiro, referindo que estão já 
estabelecidos canais de comunicação com as hierarquias superiores da 
Procuradoria-Geral da República e da Polícia Judiciária. 

Qual são os meios de denúncia? 

A terapeuta familiar Filipa Tavares explicou que há cinco formas de 
atendimento dirigidas às vitimas: “aceder ao site darvozaosilencio.org e 
preencher um inquérito, telefonar para o 917110000, todos os dias úteis das 
10h00 às 20h00”. 

Esta especialista esclarece que “não se trata de uma linha de apoio clínico, mas 
um meio para receção de testemunhos que quem não possa fazê-lo online”. 

É, ainda, possível enviar um email para geral@darvozaosilencio.org e uma 
carta por correio para o apartado que será oportunamente divulgado. 

As vítimas podem também agendar entrevistas com profissionais 
especializados e que podem decorrer através das plataformas digitais ou 
presencialmente. 

Na conferência de imprensa desta segunda-feira, os seis elementos da 
comissão independente sublinharam que o objetivo é dar voz ao silencio para 
que as vítimas se sintam confiantes em dar o seu testemunho. 

Qual o espaço temporal da investigação? 

Inicialmente a comissão não tinha anunciado um hiato temporal em que 
decorriam as investigações, mas hoje Ana Nunes de Almeida precisou que será 
a partir de 1950. 



A socióloga Ana Nunes de Almeida adiantou ainda o estudo procurara 
quantificar número de crianças vítimas de abuso sexual no seio da igreja e 
perceber quais as características dos abusos, os perfis das vítimas e perfis dos 
abusadores. 

A comissão irá pesquisar em jornais, revistas e bases de dados de entidades 
como a CPCJ, APAV, Procuradoria-Geral da República e Instituto de Apoio à 
Criança. 

“A comissão dará a palavra às vítimas”, frisou a especialista. 

A comissão vai investigar todos os casos que surgirem? 

A comissão irá investigar casos que envolvam crianças e que tenham ocorrido 
no seio da Igreja. Pessoas vulneráveis não serão contempladas, tal como casos 
que ocorram noutros contextos que não o da Igreja. 

Pedro Strecht, o coordenador da comissão independente, sublinhou que este 
organismo foi criado “para estar ao lado das pessoas, tem disponibilidade total 
para as escutar, a seu tempo e com tempo”. 

 

  



 

 
Esta sexta-feira, dia 7 de janeiro, a revista TV 7 Dias noticia na sua edição que 
Romana pretende desistir do processo de difamação em tribunal mas que o 
seu pai e o irmão Sérgio Rossi “não a perdoam” e pretendem indemnizações 
nos valores de 6 e 8 mil euros, respetivamente, para entregar posteriormente à 
APAV (Associação de Apoio à Vítima). 
 
No seguimento desta notícia, Romana recorreu às stories de Instagram para 
reagir em comunicado: “Cumpre esclarecer que tal não corresponde à 
verdade“, começou por dizer a cantora, desmentindo a notícia em cinco 
pontos. 
 
“Nunca fui notificada de qualquer processo em que seja Ré ou arguida e o meu 
pai e irmão sejam autores ou ofendidos; Existiu um processo em que eu fui 
autora e o meu pai e irmão eram réus; Nesse processo, desisti do pedido, que é 
um acto livre, não por vontade própria ou falta de crença na vitória, mas por 
pressões familiares“, explica. 

 



“Em função da desistência por mim realizada, foi proferida sentença que 
declarou extinto tal processo, assim como os pedidos reconvencionais que os 
Réus vieram a deduzir na contestação por eles oferecida“, acrescenta a 
cantora, que reforça: “Qualquer notícia distinta dos factos acima escritos é 
pura e total mentira“. 

 
  



 

 
Foi no passado mês de julho que Romana esteve no programa ‘Júlia’, da SIC, e 
teceu algumas declarações polémicas sobre a família. Um dos temas 
abordados foi a violência a que esteve exposta na infância por parte do pai e o 
facto de nunca ter recebido uma parte do dinheiro que ganhou no início da sua 
carreira, quando era menor. 

No mesmo dia em que aconteceu esta conversa, o pai de Romana falou com o 
blog Dioguinho e mostrou-se “surpreendido“. “Como, tão repentinamente, 
uma pessoa que se diz tão coerente tenha tido um desequilíbrio mental de tal 
ordem, levando-a a acusar-me de coisas que nunca existiram, como a tareia 
que dei ao irmão por este ter tido duas negativas. Falso“. 
 
Mais tarde, a artista deu conta de que iria colocar o irmão e o progenitor em 



tribunal, por difamação, ao mesmo tempo que exigia uma indemnização de 10 
mil euros. 

Romana quer desistir do processo que colocou a Sérgio Rossi e ao 
pai 

Entretanto, a artista quis desistir do processo, mas Sérgio Rossi e o pai, 
Armindo Manuel de Sousa, não aceitam. Os dois pretendem indemnizações de 
8 mil e de 6 mil euros, respetivamente, para entregarem posteriormente à 
APAV (Associação de Apoio à Vítima). 

Num documento judicial a que a revista TV 7 Dias teve acesso, é descrito que 
Armindo e Sérgio “vieram apresentar contestação onde deduziram pedidos 
reconvencionais indemnizatórios com base nos factos alegados na petição 
inicial, estando assim a apreciação de tais pedidos dependente da apreciação 
dos fundamentos da ação, entretanto extinta“. 

  



 

 

 
  



 

 
Esta mini-série, composta por três episódios de 15 minutos, foi criada a partir 
da adaptação do podcast homónimo de Joana Dias, cuja primeira temporada 
teve estreia na Antena 1 e surge da vontade da autora em contar a sua história 
e ajudar mulheres que estão a viver relações abusivas.  
"A história que queremos contar é verdadeira e acontece todos os dias em Portugal, 
daí a sua importância e urgência em ser contada. Só em 2020 foram assassinadas 51 
mulheres, homens e crianças em situação de violência doméstica, mais 16 face ao 
ano anterior. De acordo com a APAV, foram registadas 13093 ocorrências, à parte 
das inúmeras vítimas que permanecem em silêncio, ano após ano, devido ao receio 
de represálias por parte dos agressores.", afirmam os realizadores Ana Brás e Pedro 
Gomes, que trabalharam a partir da criação de Joana Dias, imbuindo as suas 
perspectivas individuais na história em episódios que assinam individualmente, 
assumindo uma co-realização no terceiro e último. 

A produção desta série é da Promenade, de Justin Amorim, responsável por 
filmes como Leviano e séries como Casa do Cais ou a mais recente 5Starz, 

ambas estreadas na RTP Play. 

 


