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APAV alerta para falta de estrutura nos 
Açores para vítimas com mais de 65 
anos 
 
A gestora nos Açores da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), Sofia 
Branco, considerou hoje que uma das "grandes fragilidades" da região é não ter uma 
estrutura para acolher vítimas de violência com mais de 65 anos. 

"Esta é uma das grandes fragilidades que a APAV ainda sente na região: o facto de não 
existir uma estrutura específica para acolher essas vítimas com mais de 65 anos", 
afirmou, em declarações à agência Lusa e à Antena 1 Açores, à margem do seminário 
"Vítimas Especialmente Vulneráveis: que desafios?", que decorre hoje em Ponta 
Delgada. 

A responsável pela APAV nos Açores considerou que as estruturas existentes "estão 
pensadas para vítimas até aos 65 anos", porque, a partir dessa idade, as pessoas "são 
encaminhadas para lares". 

"Uma vítima que quer e precisa de ser acolhida no âmbito de uma situação de crime não 
pediu para ir para um lar, que tem características completamente diferente das de uma 
casa abrigo ou de um centro de acolhimento", afirmou. 

Referindo o exemplo dos crimes de violência doméstica, Sofia Branco afirmou que 
existem muitas vítimas que necessitam de abrigo, mas que "encontram algumas barreiras 
em razão da idade". 

"[A resposta] faz muitas vezes a diferença entre pedir ajuda e recuar, avançar com um 
processo-crime ou recuar. Se estamos a falar de um crime de violência doméstica, sendo 
um crime público não é possível desistir do processo, mas é possível não prestar 
declarações", apontou. 

A dirigente disse existirem "cada vez mais" vítimas idosas e avançou que em 2020 a 
APAV acompanhou 35 pessoas com mais de 65 anos. 

"No ano passado, num universo de 50 pessoas que acompanhamos, aproximadamente 
35 eram vítimas com mais de 65 anos. Estamos a falar acima de tudo de vítimas cujos 
agressores são os filhos ou filhas", revelou. 

Ressalvando que a "pandemia não pode servir de desculpa para tudo", Sofia Branco 
revelou que o fenómeno de violência familiar aumentou no último ano devido ao 
regresso de filhos para a casa dos pais, motivado por "dificuldades económicas". 



"Quando estamos a falar de vítimas de maus-tratos psicológicos, mais dificilmente 
reconhecem que estão perante uma situação de crime", apontou. 

Na sessão de abertura do Seminário, o presidente do Governo dos Açores, José Manuel 
Bolieiro, disse ser necessário "criar na cultura dos Açores" o "entendimento 
civilizacional" de que a violência é "intolerável". 

"Uma parte dessa violência é, infelizmente, sibilina porque muitas vezes os hábitos 
culturais permitem tolerância de um passado relativamente ao qual queremos virar a 
página, de modo a que, da tolerância, se passe à intolerância e à não-aceitação desses 
maus hábitos", afirmou. 

Dirigindo-se ao presidente da APAV, João Lázaro, também presente na sessão, o líder 
do executivo açoriano assegurou a "vontade colaborativa" do governo para "potenciar" 
a "capacidade instalada" da associação nos Açores. 

"É, pois, um desafio de médio longo prazo de progresso e de atitude do que propriamente 
apenas um exercício de comunicação e de papel", concluiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Jovens criativos de Tavira desenvolvem filme para a APAV 
«Há silêncios que gritam» é o mote que a equipa criativa WE ARE WHO WE 

ARE, de Tavira, desenvolveu para a Associação Portuguesa de Apoio à 

Vítima (APAV). 

Para assinalar este o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as 
Mulheres, celebrado hoje, dia 25 de novembro, a equipa criativa WE ARE WHO WE 
ARE, em parceria com a Câmara Municipal de Tavira e com o apoio à produção 
da ETIC_Algarve, produziu uma publicidade institucional para a Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). 

A publicidade é protagonizada pelos atores Tânia Silva e Pedro Filipe Mendes pretende 
sensibilizar o público para esta realidade, infelizmente ainda bastante presente na 
sociedade portuguesa. 

A WE ARE WHO WE ARE é uma equipa de produção de conteúdos audiovisuais 
formada por jovens criativos e empenhados, determinados a abordar temas atuais e 
importantes. 

Esta equipa, sediada em Tavira, «surge da vontade intrínseca de cada um dos seus 
membros fazer aquilo que realmente ama, de um modo único e diferente, desenvolvendo 
projetos com uma abordagem inclusiva e tratando cada um com a sua própria 
singularidade». 

https://www.facebook.com/wearewhowearect
https://www.facebook.com/wearewhowearect
https://cm-tavira.pt/site/
https://eticalgarve.com/
https://apav.pt/apav_v3/index.php/pt/
https://apav.pt/apav_v3/index.php/pt/


 

Reportagem TSF vence Prémio APAV. Ouça o 
trabalho "As cartas que nunca escrevi" 
 
A reportagem "As cartas que nunca escrevi" sobre violência doméstica, da 
autoria da jornalista Sara de Melo Rocha, com sonoplastia de Luís Borges, foi 
escolhida de forma unânime pelos membros do júri do Prémio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A reportagem, "As cartas que nunca escrevi. Os silêncios das sobreviventes da violência 
doméstica", foi distinguida com o Prémio APAV para o Jornalismo 2021. 

O trabalho da jornalista Sara de Melo Rocha visita uma das oficinas de escrita 
autobiográfica que todas as semanas se realizam na Covilhã. O projeto Rasgar Silêncios 
explora o papel libertador da escrita para mulheres que um dia foram vítimas de 
violência doméstica. Ainda que comecem a recuperar a vida normal, as cicatrizes que a 
violência deixa são difíceis de apagar e a escrita pode ajudar a chegar às memórias mais 
silenciadas. 

O júri destacou que este trabalho "apresenta uma estética que chega a remeter para algo 
quase ficcional, embora não seja, dando espaço à força da voz e da palavra das próprias 
intervenientes. Marca pela diferença na sua apresentação e na forma como oferece ao 
ouvinte uma narrativa em várias vozes. É ainda de salientar o facto de que este trabalho 
foi desenvolvido fora de um grande centro urbano, demonstrando a importância do 
jornalismo local e provando que em qualquer lugar há uma história para se contar." 

 

https://www.tsf.pt/entidade/titulo/as-cartas-que-nunca-escrevi-os-silencios-das-sobreviventes-da-violencia-domestica.html
https://www.tsf.pt/entidade/titulo/as-cartas-que-nunca-escrevi-os-silencios-das-sobreviventes-da-violencia-domestica.html


 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Gabinete da APAV apoiou 355 vítimas em 2020 
 
Em 25 anos, o gabinete de Vila Real teve em média 320 pedidos de ajuda por ano, 
em que cerca de 68% das vítimas são mulheres, em crimes relacionados com a 
violência doméstica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sporting associa-se à APAV no Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência Contra as Mulheres 

 
O Sporting associou-se à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) no Dia 
Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, num vídeo que conta 
com a participação de algumas jogadoras da equipa principal de futebol feminino dos 
leões.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PGR enaltece papel de organizações de apoio à 
vítima na melhoria do sistema de justiça 
"Pela primeira vez em Portugal, a proteção e o apoio às vítimas de crime surge 
como uma prioridade destacada e com a definição operacional para a 
concretização dos seus direitos." 

 
A Procuradora-Geral da República realçou esta quinta-feira a importância de 
parcerias com entidades da sociedade civil na melhoria do acompanhamento e 
proteção de vítimas e testemunhas, designadamente nos casos de violência 
doméstica e abuso sexual de crianças. 

Lucília Gago falava na sessão de apresentação da pesquisa desenvolvida pelo 
projeto With You, da Associação Portuguesa de Apoio à Vitima (APAV), que 
conta com o apoio da Procuradoria-Geral da República, e cujo objetivo é 
contribuir para a diminuição da vitimação secundária e/ou repetida que resulta 
da participação de vítimas e testemunhas de crime durante o processo penal. 

“É hoje uma realidade inequivocamente demonstrada que a proteção e a tutela 
efetiva das vítimas de crime, em particular as especialmente vulneráveis, não 
existe se o trabalho do Ministério Público e dos Órgãos de Polícia Criminal não 
se realizar em articulação com as Organizações de Apoio à Vítima”, enfatizou a 
PGR.” 

Após assinalar os avanços legislativos introduzidos ao longo dos anos naquele 
domínio da atividade do Ministério Publico, Lucília Gago considerou que o 
projeto With You é “mais um passo neste caminho longo”, dizendo: “Um passo 
importante para que, juntos, possamos saber, em estreita articulação dinâmica 



e funcional, trabalhar mais e melhor, tudo em prol de uma cada vez maior 
eficácia no próprio funcionamento do sistema de administração da justiça 
penal”. 

A este propósito assinalou que a Procuradoria-Geral da República, à semelhança 
de outros projetos em que tem participado em execução do protocolo de 
cooperação celebrado com a APAV, “aderiu de imediato a mais esta iniciativa, 
sempre motivada pelas evidentes mais-valias para a atuação funcional do 
Ministério Público no âmbito das suas competências de direção e exercício da 
ação penal”. 

Após traçar, em linhas gerais, o edifício jurídico sobre o especial direito em 
análise, Lucília Gago entende que se impõem três conclusões, a primeira das 
quais que “a Lei é agora suficiente para reconhecer o direito ao 
acompanhamento de vítimas e testemunhas no domínio do processo penal“. 

A segunda conclusão é a de que “as fontes de diagnóstico ao funcionamento do 
sistema (de justiça) reconhecem que a execução deste direito não está ainda 
suficientemente consolidado na atuação funcional das autoridades policiais e 
judiciárias”. 

A terceira conclusão, segundo a PGR, é a de que “o exercício do direito ao 
acompanhamento em processo penal diminui e atenua o risco de vitimização e 
permite conferir ao funcionamento do sistema de justiça um sentimento de 
confiança por parte das vítimas e das testemunhas”. 

Neste contexto, Lucília Gago destacou a diretiva 1/2021 da Procuradora-Geral 
da República que estabelece as diretivas e instruções genéricas para execução da 
Lei da Política Criminal para o biénio de 2020-2022. 

“Pela primeira vez em Portugal, no âmbito da definição das prioridades de 
política criminal e com a particular dimensão de se tratar de instrumento 
hierárquico vinculativo para o Ministério Público mas também para os órgãos 
de polícia criminal coadjuvantes no inquérito, a proteção e o apoio às vítimas de 
crime surge como uma prioridade destacada e com a definição operacional para 
a concretização dos seus direitos.” 

Nesse particular, indicou a PGR, ficou estabelecido: “Deverá dar-se especial 
atenção ao exercício do direito da vítima se fazer acompanhar de advogado em 
qualquer diligência em que intervenha e, exceto se se demonstrar contrário aos 
interesses da vítima ou ao bom andamento do processo, ser ainda acompanhada 
por uma pessoa da sua escolha, nomeadamente por técnico de apoio à vítima“. 

No caso das vítimas crianças, o acompanhamento por advogado é obrigatório 
quando existam interesses conflituantes com os seus legais representantes, 
precisou ainda. 

Lucília Gago destacou também a criação no Portal do Ministério Público de uma 
entrada exclusivamente dedicada às vítimas de crime, a qual contém, com 
significado e importância, o conteúdo integral da brochura denominada “O 



papel do Ministério Público na promoção dos direitos das vítimas: 10 perguntas 
e respostas”, produto concebido em parceria estabelecida com a APAV. 

Na sessão interveio ainda o presidente da APAV, João Lázaro, que vincou a 
importância da parceria agora estabelecida com a PGR, e aludiu à importância 
da criação de gabinetes de apoio à vítima em Braga e Fafe, no âmbito da 
violência doméstica, que permitem um “apoio imediato e muito próximo” a 
quem é vítima daquele crime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conferência traz a Loulé debate 
sobre Violência Doméstica 
António Castanho e Júlia Maria Joaquim Cardoso serão 
os oradores da conferência. 

O Auditório do Convento do Espírito Santo, em Loulé, recebe no próximo dia 18 de 
novembro, quinta-feira, às 9h00, uma conferência sobre Violência Doméstica que 
pretende «promover o debate e a reflexão sobre a temática», pela voz de dois oradores 
que têm tido um trabalho importante na área: António Castanho, psicólogo do Ministério 
da Administração Interna e Júlia Maria Joaquim Cardoso, jurista da Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) Algarve. 

A moderação da sessão estará a cargo de Alberto Guerreiro, chefe da Unidade 
Operacional de Promoção da Saúde, estando ainda previstas as intervenções do autarca 
Vítor Aleixo e da vereadora com o pelouro da Ação Social, Ana Machado. 

As consequências, a mitigação e a prevenção desta problemática que afeta a sociedade 
portuguesa serão alguns dos pontos abordados. 



Membro permanente na Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência 
Doméstica, António Castanho é formador de formadores nas forças de segurança em 
temáticas relacionadas com esta matéria. 

Conferencista convidado em diversos eventos nacionais e internacionais ligados à 
violência doméstica e à avaliação e gestão de risco e homicídios, é também professor no 
Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Instituto Jean Piaget em temas relacionados 
com violência interpessoal e tratamento do trauma. Coautor do «Manual do 
Policiamento da Violência Doméstica», é autor e coautor de diversos estudos e artigos 
relacionados com estas questões. 

A outra conferencista, Júlia Maria Joaquim Cardoso, iniciou a sua colaboração com a 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima em 2007, como técnica de apoio à vítima, no 
Gabinete de Apoio de Loulé. 

Entre 2008 e 2013 participou no desenvolvimento de projetos cofinanciados na região 
do Algarve, na área do tráfico de seres humanos. Posteriormente colaborou como técnica 
de apoio à vítima no Centro de Acolhimento e Proteção CAP SUL, tendo em 2015 
assumido funções como gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Loulé e em 2018 
como diretora técnica do Centro de Acolhimento e Proteção CAP SUL. 

Atualmente exerce funções como gestora regional da APAV Algarve. 

O programa da conferência poderá ser consultado aqui, enquanto a participação, 
gratuita, está sujeita a inscrição que pode ser realizada através deste link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/.../1iMV.../view
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd47w7cs.../viewform


 
 
CADAVAL: APAV INAUGURA 
GABINETE DE APOIO À VÍTIMA 

 
 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima inaugurou, no dia 10 de 
novembro, um novo Gabinete de Apoio à Vítima no Cadaval. A cerimónia de 
inauguração contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal do 
Cadaval, José Bernardo Nunes, e do Presidente da APAV, João Lázaro. 

A cerimónia contou ainda com a presença de Maria Raquel Ribeiro, 
Associada Fundadora da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Na 
ocasião foi inaugurado um novo espaço, nas instalações do GAV, designado 
como Sala Maria Raquel Ribeiro, em homenagem e celebração da sua vida. 

A abertura do GAV Cadaval surge na sequência de um Protocolo de 
Cooperação, assinado entre a CM Cadaval e a APAV, com o objetivo de criar 
uma resposta que apoie as vítimas de qualquer tipologia de crime, familiares e 
amigos/as. 

O GAV Cadaval disponibiliza apoio emocional, jurídico, psicológico, social e 
prático, com atendimento e acompanhamento confidencial e gratuito. 

 



Com a abertura desde novo serviço, a APAV alarga a amplitude da sua rede 
nacional de serviços de proximidade, que inclui Gabinetes de Apoio à Vítima, 
Equipas Móveis de Apoio à Vítima, Polos de Atendimento em Itinerância, Sub-
Redes Especializadas, Casas de Abrigo, Sistema Integrado de Apoio à 
Distância e Linha Internet Segura. 

Localização: 

Gabinete de Apoio à Vítima do Cadaval 

Pátio do Município 

2550-102 Cadaval 

Horário: 

Segundas, quartas e sextas: 9H30-13H00 / 14H00-17H30 

Terças e quintas: 9H30-13H00 

Email: apav.cadaval@apav.pt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A nova peça de edição limitada da Ouronor 
ajuda as mulheres vítimas de violência 

O colar com três zircónias foi criado para assinalar o Dia Internacional Para 
a Eliminação de Violência Contra as Mulheres.  

         

Segundo a Associação Portuguesa de Apoio a à Vítima (APAV), Portugal registou, em 
2020, 9805 crimes e outras formas de violência nas quais as vítimas eram mulheres. O 
número real de casos de violência é, com certeza, ainda maior, visto que muitos dos 
casos não são reportados. No dia 25 de novembro é assinalado o Dia Internacional Para 
a Eliminação de Violência Contra as Mulheres.  

Sensível a esta causa, a Ouronor, empresa de joalharia sediada no concelho da Póvoa de 
Lanhoso com mais de 30 anos de história, criou a campanha #BrilhaemDobro para a 
qual foi desenhada uma jóia exclusiva e de edição limitada em prata 925. O resultado 
foi o Colar Borboleta Aurora com três zircónias — duas brancas e uma cor granada. A 
peça será lançada no dia em se alerta para esta problemática. 

O nome surge do facto do colar lembrar uma borboleta da espécie Aurora pela 
parecença nas cores, mas também porque a própria palavra pode significar “princípio 
da vida” e “fenómeno luminoso que consiste num brilho que se pode observar nos céus 
noturnos. O objetivo é “simbolizar a liberdade que a mulher tem o direito de possuir, 
assim como o brilho que esta transmite e que é tantas vezes ofuscado por aqueles que as 
violentam”, explica a marca em comunicado. 

Aida Freitas, sócia da Ouronor, acrescenta: ““Trata-se de uma campanha que muito 
honra as mulheres da nossa empresa porque esta causa não nos deixa de todo indiferentes 
e temos muito orgulho em partilhar este projeto solidário com o povo português. Basta 
de associar a violência contra as mulheres a um problema individual, é uma questão que 
diz respeito a todos nós.” 



 

Programa "With You" ajuda no 
acompanhamento a vítimas e 
testemunhas de violência 
 

 
 
O acompanhamento de vítimas e testemunhas no sistema judicial vai ser reforçado por 
um novo projecto que vai dar pelo nome de "With you". 

O projecto é apresentado esta quinta-feira e resulta de uma parceria entre a Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima, a Guarda Nacional Republicana e o Ministério Público. 
 
O presidente da APAV, João Lázaro, defende a necessidade de esclarecer as vítimas 
quando se preparam para apresentar queixa. 
 
O responsável da associação fala do aumento da violência através da internet. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Violência doméstica é tema de 
debate em Loulé 

 

Uma conferência sobre violência doméstica realiza-se no próximo dia 18 de 
Novembro, a partir das 9h00, no Auditório do Convento Espírito Santo, em Loulé.  

O objetivo é «promover o debate e a reflexão sobre a temática, pela voz de dois oradores 
que têm tido um trabalho importante nesta área: António Castanho, psicólogo do 
Ministério da Administração Interna, e Júlia Maria Joaquim Cardoso, jurista da APAV 
Algarve», diz a Câmara de Loulé. 

A moderação da sessão estará a cargo de Alberto Guerreiro, chefe da Unidade 
Operacional de Promoção da Saúde, estando ainda previstas as intervenções do autarca 
Vítor Aleixo e da vereadora com o pelouro da Ação Social Ana Machado. As 
consequências, a mitigação e a prevenção desta problemática que afeta a sociedade 
portuguesa serão alguns dos pontos abordados. 

Membro permanente na Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência 
Doméstica, António Castanho forma pessoas das forças de segurança em temáticas 
relacionadas com esta matéria. Conferencista convidado em diversos eventos nacionais 
e internacionais ligados à violência doméstica, avaliação e gestão de risco e homicídios, 
é também professor no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Instituto Jean Piaget 
em temas relacionados com violência interpessoal e tratamento do trauma. 



Coautor do “Manual do Policiamento da Violência Doméstica”, é autor e coautor de 
diversos estudos e artigos relacionados com estas questões. 

A outra conferencista, Júlia Maria Joaquim Cardoso iniciou a sua colaboração com a 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima em 2007, como técnica de apoio à vítima, no 
Gabinete de Apoio à Vítima de Loulé. 

Entre 2008 e 2013, participou no desenvolvimento de projetos cofinanciados na região 
do Algarve, na área do tráfico de seres humanos. Posteriormente colaborou como técnica 
de apoio à vítima no Centro de Acolhimento e Proteção CAP SUL, em 2015 assumiu 
funções como gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Loulé e em 2018 como diretora 
técnica do Centro de Acolhimento e Proteção CAP SUL. 

Atualmente exerce funções como gestora regional da APAV Algarve. 

O programa da conferência poderá ser consultado aqui. 

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição aqui. 

Para mais informação, os interessados poderão contactar o telefone 289 400 882 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/.../1iMV.../view
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd47w7cs.../viewform


 

 

“Amor Doméstico” e sem violência 
para ver em Faro 

 
Um espetáculo que quer chamar a atenção para o flagelo que é a violência contra 
as mulheres. “Amor Doméstico”, a nova peça da estrutura algarvia “A FERA 
Teatro”, tem estreia marcada para esta quinta-feira, 25 de Novembro, no LAMA 
Black Box, em Faro.  

«“Amor Doméstico”, é um espetáculo de teatro que pretende chamar a atenção de quem 
assiste impávido e sereno todos os dias a formas de violência afetiva e bullying», diz “A 
FERA Teatro”. 

«Uma em cada três mulheres em Portugal e no mundo sofre algum tipo de violência 
durante a vida, segundo a APAV. O Algarve não é exceção e é sempre hora de alertar 
que o amor não é violência, nem envolve trelas ou submissão», acrescenta. 

O espetáculo estreia no dia 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres. 

Em palco está a atriz Tânia Silva, interpretando um texto de Joana Guita, a encenação e 
dramaturgia é de João de Brito, a música de Igor Martins, os figurinos de Filipe Correia 
e o desenho de luz de Noé Amorim. 

Este é um espetáculo para o público em geral, maiores de 12 anos. Os bilhetes custam 6 
euros. 

Haverá sessões nos dias 25, 26 e 27, às 21h30, e no dia 28, às 17h00. 



“Amor Doméstico” é a 16ª produção da FERA Teatro, com sede em Faro, fundada em 
Novembro de 2016 por vários artistas farenses. A FERA tem como visão a cultura e o 
desenvolvimento do potencial humano e desenvolve projetos em diversas áreas artísticas 
como o teatro, a música, a dança, a multimédia e as artes plásticas. 

Vai estar em cena dias 25, 26 e 27 às 21h30 e dia 28 às 17h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATÓLICA-LISBON promove o voluntariado 
em feira virtual 
No próximo dia 23 de Novembro, entre as 12h e as 15h, a Católica Lisbon School 
of Business & Economics realiza a Feira de Voluntariado que, este ano, se realiza 
em formato online, na plataforma SCOOCS-co. 

A iniciativa, que já está na sua 4.ª edição, pretende dar a conhecer aos alunos da 
escola de negócios diversas instituições de acção social, com intervenção em 
diferentes áreas e as suas ofertas de voluntariado, promovendo o contacto 
directo entre ambas as partes. 

A edição de 2021 da Feira de Voluntariado conta com a presença de 28 
organizações e projectos, sendo que cada um terá acesso a um stand virtual que 
permitirá estabelecer o contacto entre os alunos e as associações. As associações 
poderão também interagir com os alunos através de uma sessão vídeo. 

Estão presentes associações como 180º Degrees Consulting, Ajuda de Mãe, A-
PAR, APAV, Aproximar, Associação Check-IN – Cooperação e 
Desenvolvimento, Associação Ester Janz, Associação SOL, Associação SPIN, 
Banco Alimentar contra a Fome, Bolsa de Voluntariado/Entrajuda – Associação 
para o Apoio a Instituições de Solidariedade Social, Cáritas Portuguesa, Cruz 
Vermelha Portuguesa, Equal and Opposite, Giving Tuesday Portugal, Gabinete 
de Responsabilidade Social da Universidade Católica Portuguesa, HELPO, 
Junior Achievement Portugal, MOVE, Mundo a Sorrir, Para Onde?, Pedalar Sem 
Idade Lisboa, ProAtlântico – Associação Juvenil, Refood Benfica, SOUMA | 
Amigos da Estrela Associação de solidariedade Social, Speak, Teach For 
Portugal e The Shelter Project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OWNEVER TEM UMA MALA COM 136 ANOS DE 
GARANTIA À ESPERA DA IGUALDADE DE 
GÉNERO (COM VÍDEO) 
 

Ownever 2157, novo modelo da 
marca de luxo portuguesa Ownever, 
chega ao mercado para chamar a 
atenção para os anos de espera até 
que a igualdade de género seja 
alcançada. Num conceito criado pela 
Coming Soon, surge esta mala com 
136 anos de garantia, apontando o 
ano em que, segundo a previsão do 
Relatório Global do World Economic 

Forum, haverá efectivamente igualdade de género. Esta segunda-feira, Dia 
Nacional da Igualdade Salarial, foi o escolhido para o lançamento da mala 
produzida à mão em Portugal e disponível no site da marca por 395 euros. 

“Somos uma marca criada por mulheres para mulheres e depois de ler este 
relatório e ouvir o conceito da Coming Soon, não poderia ficar indiferente. 
Durante a pandemia as mulheres perderam anos de igualdade em relação aos 
homens, criando uma fenda de desigualdade ainda maior. E este novo produto 
é a nossa maneira de chamar atenção para estes números horríveis”, explica 
Eliana Barros, fundadora da marca. 

Ao projecto está também ligada Maria Cunha, ex-Josefinas, que havia já 
trabalhado com a Coming Soon na campanha Desculpas, que consistiu numa 
colecção de t-shirts contra a violência doméstica em parceria com a APAV. 
“Qualquer projecto em que a Maria Cunha esteja envolvida será, de certeza, 
algo sensacional onde a Coming Soon quer participar”, afirma Marcelo 
Lourenço, co-fundador da agência e um dos criadores da campanha. 

“Além disso, depois de conhecer a 
Ownever, e a Eliana Barros, 
fundadora do projecto, uma marca 
totalmente nacional com produtos 
de altíssimo nível, com 
preocupações sociais que também 
nos interessam, sabíamos logo 
que tínhamos que pensar em algo 
à altura do desafio”, acrescenta 
Pedro Bexiga, também co-
fundador da Coming Soon. 



 
Silêncios para quebrar  

Boa tarde, 

Quebre o silêncio, seja a voz das vítimas. 

 

É com esta frase – o apelo feito pela Associação de Apoio à Vítima (APAV) no 
Dia Europeu da Proteção das Crianças Contra a Exploração e o Abuso Sexual – 
que inicio a lista de sugestões de leitura de artigos exclusivos para assinantes 
desta quinta-feira. Isto porque foram divulgados novos dados sobre o flagelo: 
nos últimos cinco anos a APAV ajudou 1599 menores e 173 familiares e amigos, 
em 197 dos 308 concelhos de Portugal. E trata-se apenas da parte mais 
visível. LEIA ISTO. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://expresso.pt/sociedade/2021-11-18-Abuso-sexual-nos-ultimos-cinco-anos-a-APAV-ajudou-1599-menores-173-familiares-e-amigos-em-197-dos-308-concelhos-de-Portugal-e244b781


 
GALARDÕES ‘A NOSSA TERRA’, PORQUE “É 
IMPORTANTE DIZER OBRIGADO”  

Director da Direnor, José Ferreira, vincou ontem na XXIV edição dos galardões 
‘A Nossa Terra’ que esta é uma forma de agradecer a acção de entidades e 
personalidades. 
 
“É importante sabermos dizer obrigado”, disse José Ferreira, da Direnor, ontem 
na abertura da XXIV edição dos galardões ‘A Nossa Terra’ - reconhecimento 
público ao mérito de cidadãos e entidades. Lembrando que uma das regras do 
evento consiste na não repetição dos premiados, frisou que ainda continua a haver 
muita gente de qualidade a galardoar e acentuou que tanto os premiados como em 
geral os nomeados e mesmo aqueles que ainda não foram nomeados são 
merecedores da gratidão pela comunidade. 
 
Organizada pela Direnor, a gala teve lugar ontem à noite no Altice Forum Braga. 
Em três fases, um júri que é composto por centenas de personalidades e 
instituições atribuiu vinte e um galardões individuais e colectivos. 
 
Na primeira fila da plateia sentaram-se a presidente da Assembleia Municipal, 
Hortense Santos, o presidente da Camara, Ricardo Rio os vereadores Altino Bessa 
e Carla Sepulveda e o arcebispo, D. Jorge Ortiga.  
 



A gala foi conduzida, como todas as anteriores, pelo apresentador Manuel Lago. 
Um dos primeiros galardoados foi, com o premio Juventude, Sofia Sousa, jovem 
violetista formada no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, de Braga, 
que actua já como chefe de naipe na Orquestra Sinfónica de Londres. 
 

No prémio Associativismo o eleito foi Carlos Barbosa, da companhia de teatro 
Nova Comédia Bracarense. 

Diana Sa Carneiro, da escola de dança Ent Artes, venceu o prémio Artes e Cultura 
e lembrou que este estabelecimento de ensino artístico, fundado em Braga há 
cerca de uma década, tem sido reconhecido com a escolha de vários dos seus 
alunos para integrarem grupos de bailado no estrangeiro. 

O Braga Rugby, que hoje mesmo celebra o 11.° aniversário, recebeu o prémio 
Associação Desportiva. 

O prémio Organismo de Serviço Público foi atribuído ao ACES Braga, 
Agrupamento de Centros de Saúde do Cávado , cujo representante agradeceu a 
colaboração de várias entidades e lembrou os tempos difíceis que aquela entidade 
está a enfrentar, com o combate — “que envolve todos”, à pandemia Covid-19. 

 

Galardões: 

Altruismo 

Vera Vaz 

Artes e Cultura 

Diana Sá Carneiro 

Associação Cultural e Recreativa 

Grupo de Cantares Mulheres do Minho 

Associação Desportiva 

Braga Rugby 

Ciências e Educação 

João Duque 

Associativismo 

Carlos Barbosa 

Desporto 

Vítor Hugo 

Empresa do Sector de Comércio e Serviços 

Galeria Mário Sequeira 



Empresa do Sector Industrial 

AOF - Augusto Oliveira Ferreira 

Empresa de Restauração, Pastelaria e Hotelaria 

Café Chave d'Ouro 

Evento 

Braganoivos 

Entidade da Área Ensino 

EB1 de Gualtar 

Instituição de Solidariedade Social 

APAV — Associação de Apoio à Vítima 

Junta de Freguesia 

Padim da GRaça 

Juventude 

Sofia Sousa 

Música 

Budda Power Blues Band 

Organismo de Serviço Público 

ACES - Braga Agrupamento de Centros de Saúde Cávado 1 Braga 

Carreira 

Alberto Bessa Peixoto 

Personalidade 

Carlos Carvalhal 

Entidade 

Arquidiocese de Braga 

Saudade 

Eurico de Sá Malheiro 

ipss 

APAV 

Organismo de Serviço Público 

Centros de Saúde do Cávado 



 

 

MARCAS PORTUGUESAS PRONTAS 
PARA A BLACK FRIDAY 

 





O sinal, que consiste em fechar o punho com o polegar no interior, chamou 
a atenção de um motorista que avisou as autoridades. A adolescente foi 
resgatada e o homem que a levava foi preso por aprisionamento ilegal. 

Uma rapariga de 16 anos dada como desaparecida a 2 de novembro foi 

resgatada pelas autoridades do estado do Kentucky, nos Estados Unidos, na 

quinta-feira, 4, após um motorista ter avistado a jovem num outro carro a fazer 

os sinais que viralizaram na rede social TikTok — e que simbolizam uma situação 

de violência doméstica. O homem reportou de imediato a situação e as 

autoridades conseguiram localizar o veículo onde seguia a rapariga, resgatando-

a, avança a CNN. 

"O motorista estava atrás do veículo e reparou numa passageira que fazia gestos 

com as mãos, conhecidos no TikTok por representar violência em casa", diz o 

comunicado publicado no Facebook na sexta-feira, 5 de novembro, pelo 

Gabinete do Xerife do Condado de Laurel. O motorista continuou a seguir o 

carro da marca Toyota, guiado por um homem, para manter as autoridades 

informadas sobre o percurso do veículo. 

A polícia de Laurel conseguiu então parar o carro onde seguia a 

adolescente da Carolina do Norte dada como desaparecida e prendeu o 

homem que a levava. Trata-se de James Herbert Brick, de 61 anos, também 

do estado da Carolina do Norte. O resgate aconteceu na quinta-feira, 4, por 

volta das 12h33, segundo o comunicado das autoridades. 



Soube-se mais tarde que a adolescente tinha seguido inicialmente com o 

homem de "livre vontade", em direção ao estado de Ohio, onde residiam 

familiares de James Herbert Brick. A situação complicou-se no destino 

quando os próprios familiares descobriram que o homem de 61 anos 

viajava com uma rapariga menor dada como desaparecida, e este decidiu 

deixar o estado e viajar mais para sul. 

Foi então que a jovem de 16 anos começou a fazer sinais aos motoristas, 

conforme tinha aprendido no TikTok. "Não sabemos há quanto tempo ela vinha 

desde o Ohio a fazer o sinal para outros motoristas, na esperança de que eles 

notassem que estava em perigo, mas finalmente alguém reconheceu", disse 

Gilbert Acciardo, assistente no Gabinete do Xerife do Condado de Laurel, ao 

"WYMT", citado pela CNN. 

O suspeito de 61 anos está agora acusado de aprisionamento ilegal em primeiro 

grau e de posse de material pornográfico com menores — dados descobertos 

quando foi aberta a investigação, que apurou também que o homem detinha 

um telemóvel que pertencerá à adolescente de 16 anos. 

O sinal usado pela jovem, conhecido como "Signal For Help", consiste em três 

passos: virar a palma da mão para a frente, dobrar o polegar em direção ao 

centro e fechar os dedos para prender o polegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de violência doméstica, pode contactar a APAV  — Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima, com chamadas gratuitas para o 116 006. 

https://apav.pt/apav_v3/index.php/pt/
https://apav.pt/apav_v3/index.php/pt/


Organismos nacionais e internacionais 
exortam Portugal a combater racismo 
Discriminações várias em áreas como o emprego, educação, habitação, 
justiça, discursos de ódio, violência policial racista, abusos nos sistemas 
prisionais, infiltração da extrema-direita nas forças de segurança. Quem o 
denuncia são as mais conceituadas organizações nacionais e internacionais. 

O Comité Anti-Tortura do Conselho da Europa lançou, a 27 de fevereiro de 2018, 
um relatório(link is external) que aponta Portugal como um dos países da 
Europa Ocidental com o maior número de casos de violência policial. O comité 
acusava também Portugal de discriminação, dizendo que os riscos de abusos são 
maiores para afrodescendentes e estrangeiros. Várias outras instituições e 
organizações de direitos humanos europeias e mundiais já tinham vindo a 
denunciar práticas racistas e violência policial no país. 

Nesse mesmo ano, o relatório(link is external) da Comissão Europeia contra o 
Racismo e a Intolerância (ECRI) sobre Portugal alertava para a existência de 
“centenas de mensagens carregadas de ódio, particularmente nos fóruns dos 
grupos da extrema direita na Internet”, visando e representando de forma 
negativa “especialmente os ciganos, os negros, os muçulmanos e as pessoas 
LGBT”. 

O ECRI também emitiu alertas sobre maus-tratos e uso excessivo da força, 
condições das prisões, racismo e discriminação, também por parte das forças e 
serviços de segurança nacionais, recomendando a criação "de um órgão 
independente, que reúna todas as alegações de abuso e comportamentos racistas 

https://www.publico.pt/2018/02/27/sociedade/noticia/conselho-da-europa-diz-que-portugal-e-dos-paises-europeus-com-mais-violencia-policial-1804518
https://rm.coe.int/fifth-report-on-portugal-portuguese-translation-/16808de7db


por parte das forças de segurança e proceda a investigações independentes e 
eficazes". 

No final desse ano, a Amnistia Internacional Portugal alertava para o facto de 
existirem direitos que não se podem comemorar(link is external) em Portugal: 
"No ano que ainda decorre, persistiram desigualdades no acesso a uma 
habitação condigna, problemas na integração de requerentes e beneficiários de 
proteção internacional e diferentes formas de discriminação de pessoas e 
comunidades mais vulneráveis", lia-se no relatório da AI. 

Já o Relatório Anual de Segurança Interna 2019(link is external), que analisa as 
estatísticas da criminalidade em Portugal nesse mesmo ano, advertia para a 
reorganização e reciclagem do discurso da extrema-direita, recrutando 
elementos junto de franjas sociais a que normalmente não acediam. Bem como 
para a tendência para a multiplicidade de atividades online e em ambiente 
offline. 

No final de 2019, o Comité Europeu para a Prevenção da Tortura e das Penas ou 
Tratamentos Desumanos ou Degradantes (CPT) salientou a sua (link is 
external)preocupação(link is external) face às acusações de uso excessivo da 
força e outros abusos políticos contra pessoas racializadas, as condições de 
detenção e a superlotação das instituições penitenciárias 

O Comité exortou Portugal a garantir condições de detenção justas e igualitárias 
a todos os detidos, tais como o direito ao acesso a um advogado, inclusive 
durante as fases de investigação e interrogatório, a instalação de equipamento 
de videovigilância em todas as áreas dos centros de detenção, de modo a garantir 
a segurança de todos os detidos, recrutar e treinar um número suficiente de 
funcionários prisionais para assegurar o tratamento adequado das pessoas 
presas ou detidas. 

 

Em fevereiro de 2020, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima alertou que o 
artigo do Código Penal contra os casos de discriminação e incitamento ao ódio 
e à violência muito dificilmente ou quase nunca está a ser aplicado em Portugal. 

 

A gestora da Rede de Apoio a Vítimas Migrantes e de Discriminação da APAV, 
Joana Menezes referiu que, “por um lado, as vítimas não têm os mecanismos 
adequados para se queixarem dos crimes de que foram alvo por discriminação, 
e, por outro, quem comete os crimes não é devidamente punido, sendo urgente 
encontrar formas de recolher esta informação e do motivo discriminatório ser 
tido em conta mal a pessoa apresenta uma denúncia". 

 

https://www.dn.pt/vida-e-futuro/violencia-sobre-mulheres-racismo-e-pobreza-os-direitos-humanos-que-portugal-nao-respeita-10298643.html
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=19cabc8c-e3f1-4cb2-a491-a10c8a3e4bf0
https://www.publico.pt/2019/12/06/sociedade/noticia/comite-onu-preocupado-superlotacao-condicoes-detencao-prisoes-portugal-1896518
https://www.publico.pt/2019/12/06/sociedade/noticia/comite-onu-preocupado-superlotacao-condicoes-detencao-prisoes-portugal-1896518
https://www.publico.pt/2019/12/06/sociedade/noticia/comite-onu-preocupado-superlotacao-condicoes-detencao-prisoes-portugal-1896518
https://www.publico.pt/2018/12/04/sociedade/noticia/relatorio-prisoes-europa-20052015-indica-portugal-elevada-taxa-presos-1853403


Mudanças que, segundo a APAV, serviriam não apenas para a investigação 
destes casos, mas também para as estatísticas anuais da criminalidade, de forma 
a termos "uma real perceção das situações de racismo ou outras formas de 
discriminação", concluiu Joana Menezes. 

Em 10 anos, 75% das queixas de racismo contra as forças 
de segurança foram arquivadas 
O estudo COMBAT - O combate ao racismo em Portugal: uma análise de 
políticas públicas e legislação antidiscriminação, do Centro de Estudos Sociais 
(CES) da Universidade de Coimbra, liderado pela investigadora Silvia Rodríguez 
Maeso, de maio de 2020, revela que, em dez anos, nenhum polícia foi 
condenado. 

Os resultados são expressivos (link is external): entre 2006 e 2016 a Comissão 
pela Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) arquivou 80% dos 
processos que abriu em sequência de queixas feitas por discriminação na 
educação, habitação e forças de segurança. Nesse período, em todas as áreas, a 
CICDR recebeu 878 queixas mas só 28% deram origem a processos de contra-
ordenação (um total de 243).  

O COMBAT destaca como casos paradigmáticos o policiamento nos bairros 
classificados como “problemáticos” com patrulhamento, “rusgas” e revistas; e a 
abordagem policial e dever de identificação. Nas queixas, há expressões 
atribuídas a agentes da PSP como “vocês é que estão a estragar o nosso país”, 
“Vamos matar os pretos todos!”, “Odeio os pretos!”. Quase 70% das queixas são 
denúncias por causa da origem étnico-racial dos queixosos. 

“O Silêncio é cúmplice” 
Em agosto de 2020, várias associações e coletivos de afrodescendentes e 
ciganos, endereçaram uma carta-aberta ao presidente da República, ao 
primeiro-ministro, ao presidente do Tribunal Constitucional, aos ministros da 
Administração Interna e da Presidência, à Secretária de Estado para a Cidadania 
e a Igualdade e à Presidente da Comissão para a Igualdade e Contra a 
Discriminação Racial. 

Na missiva, intitulada “O Silêncio é cúmplice(link is external)”, as e os ativistas 
exigem que os responsáveis políticos e institucionais “acionem os mecanismos 
processuais para combater o racismo e o crescimento da extrema-direita, assim 
como deem um sinal inequívoco e público sobre a inaceitabilidade de atos e 
organizac ̧ões políticas e partidárias racistas e que demonstrem a sua 
solidariedade para com as vítimas destes ataques”. 

Por “uma cultura e de uma sociedade livres, plurais e 
inclusivas” 

https://www.publico.pt/2020/05/25/sociedade/noticia/dez-anos-policia-condenado-racismo-estudo-ha-negligencia-investigacao-1916539
https://www.buala.org/pt/mukanda/carta-aberta-o-silencio-e-cumplice?fbclid=IwAR3Zo9JwR-vyFeHSib5hPCZgVKWEGbRzA9gGNgpQ9O-06DO1hKijrw2Fgkw


No mesmo mês, escritores de língua portuguesa de várias proveniências e 
experiências assinaram uma “carta aberta contra o racismo, a xenofobia e o 
populismo e em defesa de uma cultura e de uma sociedade livres, plurais e 
inclusivas”. Nela, os signatários exigem “compromissos políticos que detenham 
a escalada do populismo, da violência, da xenofobia” que consideram ser 
“reflexos primitivos, retrógrados, obscurantistas, destrutivos e abjetos”. 

Os escritores dizem-se “por ofício”, quer “cientes do poder da palavra”, quer “do 
poder da sua omissão”. E reconhecem “os custos de dar palco ao que, em 
circunstâncias normais, não mereceria uma nota de rodapé”, o que é “obsceno”. 
Mas, “face às circunstâncias vividas em Portugal”, que são “graves e 
inquietantes, nos domínios do racismo, do populismo, da xenofobia, da 
homofobia, das emoções induzidas, da confusão destas com ideias e, em geral, 
de tudo aquilo que de mais repugnante pode emergir de uma sociedade em crise 
e em estado de medo”, dizem-se dispostos a correr esses riscos. Até porque 
querem “reagir antes que seja tarde”. 

ONU: Existe racismo em Portugal e não é devidamente 
investigado e punido 
Num relatório de agosto de 2020, citado pelo Público(link is external), o Comité 
de Direitos Humanos das Nações Unidas alerta para “a persistência de casos de 
violência policial contra pessoas de minorias étnicas, em especial pessoas 
ciganas e afrodescendentes”.  

A ONU aponta ainda que os crimes contra minorias étnicas, cometidos pela 
polícia ou cidadãos, não estão a ser “adequadamente investigados”. O Comité de 
Direitos Humanos das Nações Unidas quer que Portugal garanta que todos os 
mecanismos de queixa funcionam adequadamente, que todas as queixas são 
sistematicamente investigadas em profundidade e que existe “uma punição 
proporcional”. 

Os peritos do Comité de Direitos Humanos das Nações Unidas consideram que 
Portugal deveria alterar o Código Penal por forma a garantir que a sua aplicação 
protege os cidadãos “da discriminação, por todos os meios, e em todas as esferas 
e sectores, incluindo o incitamento à discriminação”. Assim como deve 
assegurar que as vítimas de discriminação têm acesso a compensações, proteção 
e garantia do direito à intervenção processual.  

No seu relatório, a ONU reforça ainda a necessidade de recolher dados sobre 
minorias étnico-raciais entre a população, “de modo a monitorizar o usufruto de 
todos os direitos e liberdades pelas minorias”. A organização 
intergovernamental aponta que continuam a surgir relatos que dão conta da 
discriminação de que é alvo a população cigana e afrodescendente em áreas 
como a discriminação na educação, habitação e emprego. 

https://www.esquerda.net/artigo/escritores-de-lingua-portuguesa-assinam-carta-aberta-contra-racismo-xenofobia-e-populismo
https://www.publico.pt/2020/08/02/sociedade/noticia/onu-alerta-lacunas-processos-judiciais-racismo-portugal-1926356


Rede Europeia contra o Racismo alerta para 
aumento da extrema-direita em Portugal 

Em setembro de 2020, a Rede Europeia contra o Racismo alertou para o 
aumento de ataques da extrema-direita em Portugal. A declaração 
divulgada(link is external) dava conta do aumento, nos meses anteriores, de 
episódios de racismo em Portugal, perpetrados por grupos ligados à extrema-
direita. O texto sustentava que “desde 2019, quando o partido português de 
extrema-direita conquistou pela primeira vez lugares no parlamento, os ativistas 
de extrema-direita têm sido encorajados a cometer crimes de motivação racial 
contra pessoas de cor em Portugal”. Estas ameaças atingiram vários defensores 
dos direitos humanos e suas famílias, tendo alguns sido “pessoalmente visados 
e ameaçados, e enfrentado discursos de ódio, ameaças de morte, e assédio 
judicial”. 

“Afro-descendentes correm maior risco de maus tratos 
em meio policial” 
Em novembro de 2020, o Comité Anti-Tortura do Conselho da 
Europa recomendou no seu relatório às autoridades portuguesas a adoção de 
medidas firmes para prevenir maus-tratos policiais e garantir que os alegados 
casos sejam investigados de forma eficaz. O relatório(link is external) propõe 
igualmente uma série de medidas para melhorar o tratamento que é dado aos 
reclusos, em particular aqueles considerados mais vulneráveis. 

O Comité concluiu que os casos de violência policial não são raros e que não são 
mero resultado das más ações de alguns polícias incumpridores das regras e 
limites a que estão sujeitos na sua atividade. Assinala também que as pessoas 
afro-descendentes, quer sejam portugueses ou estrangeiros, correm maior risco 
de maus tratos em meio policial. 

Conselho da Europa: Portugal precisa de confrontar o 
seu passado colonial 
Já este ano, num memorando datado de 24 de março de 2021, a Comissária para 
os Direitos Humanos do Conselho da Europa aborda o crescimento do racismo 
e a persistência da discriminação racial em Portugal, assim como a resposta das 
autoridades portuguesas a essa situação. 

Dunja Mijatovic manifesta preocupação “quanto ao aumento do número de 
crimes de ódio com motivação racial e do discurso de ódio, mas também da 
discriminação, especialmente contra ciganos, afrodescendentes e pessoas 
percecionadas como estrangeiras em Portugal”. 

E sublinha que “a existência de racismo nas polícias” é “um fenómeno 
particularmente preocupante”, fazendo referência aos “relatórios de má conduta 
policial com motivação racial e às alegações de infiltração de alguns segmentos 

https://www.esquerda.net/artigo/rede-europeia-contra-o-racismo-alerta-para-aumento-de-ataques-da-extrema-direita-em-portugal
https://www.esquerda.net/artigo/rede-europeia-contra-o-racismo-alerta-para-aumento-de-ataques-da-extrema-direita-em-portugal
https://www.enar-eu.org/Urgent-solidarity-call-to-support-Portuguese-anti-racist-activists
https://www.enar-eu.org/Urgent-solidarity-call-to-support-Portuguese-anti-racist-activists
https://www.esquerda.net/artigo/comite-anti-tortura-denuncia-violencia-policial-em-portugal/71225
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-urges-portugal-to-tackle-police-ill-treatment-and-police-impunity
https://www.esquerda.net/artigo/portugal-precisa-de-confrontar-o-seu-passado-colonial-alerta-conselho-da-europa/73467


das polícias por movimentos de extrema-direita”. A Comissária insta as 
autoridades portuguesas a “aplicar uma política de tolerância zero quanto a 
qualquer manifestação de racismo nas polícias” e a “estabelecer um mecanismo 
totalmente independente de queixa contra as polícias encarregue da 
investigação de todas as queixas de maus-tratos policiais”. 

O organismo com maior autoridade em direitos humanos na Europa defende 
ainda Portugal precisa de confrontar o seu passado colonial, que são necessários 
“esforços adicionais” para “chegar a um acordo sobre o passado de violações dos 
direitos humanos, para combater os preconceitos racistas contra os afro-
descendentes, herdados de um passado colonial e do comércio de escravos”. 

“Condições de habitação em que vive a comunidade 
cigana violam tratados internacionais” 
Um relatório do Conselho da Europa, igualmente de março de 2021, 
também aponta que as condições de habitação em que vive a comunidade 
cigana violam tratados internacionais. 

“Isto são tudo problemas que a comunidade já identificara na altura da 
queixa [que deu origem a este relatório], em 2011”, frisou Henrik 
Kristensen, membro do Comité Europeu dos Direitos Sociais, que elaborou 
o relatório. “E, apesar de algumas medidas tomadas pelo Governo 
português, o problema não foi resolvido até hoje”, continuou, citado pelo 
jornal i(link is external). 

“Muitas pessoas pertencentes às comunidades ciganas continuam a ser sujeitas 
a discriminação direta e indireta, continuam viver à margem da sociedade”, 
continuava o relatório do Conselho da Europa. “Muitas vezes em muito más 
condições, com menor esperança média de vida que o resto da população, com 
piores taxas de inscrição escolar, em particular no que toca a raparigas ciganas, 
e taxas de desemprego elevadas”. 

O relatório do Conselho da Europa assinala que muitas famílias ciganas foram 
colocadas em habitações sociais fora dos centros urbanos, causando “segregação 
espacial” e “reforçando o estigma contra os ciganos entre a população local”. 
Muitas crianças são matriculadas na escola mais próxima, isso “levou à criação 
de ‘escolas ciganas’ na prática”. 

O Conselho da Europa notou, com alguma estranheza, que as políticas públicas 
contra o racismo têm ser feitas com base em estimativas de investigadores, dado 
ainda não se recolher dados étnico-raciais em Portugal. 

ONU pede combate a racismo sistémico e fim da 
impunidade policial 

https://ionline.sapo.pt/artigo/729245/portugal-relatorios-europeus-alertam-para-discriminacao-contra-comunidade-cigana-?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/729245/portugal-relatorios-europeus-alertam-para-discriminacao-contra-comunidade-cigana-?seccao=Portugal_i


Posteriormente, em 28 de junho, foi a vez da ONU concluir no seu relatório que 
a polícia raramente é responsabilizada por matar pessoas negras devido a falhas 
nas investigações e a uma falta de vontade de reconhecer o impacto do racismo 
estrutural. 

No documento(link is external), a Alta Comissária da ONU para os Direitos 
Humanos e ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, descreveu o status 
quo como “insustentável”: “O racismo sistémico precisa de uma resposta 
sistémica. É preciso haver uma abordagem abrangente, em vez de fragmentada, 
para desmantelar sistemas arraigados em séculos de discriminação e violência”, 
frisou. 

Bachelet pediu a “todos os Estados que parem de negar o racismo e comecem a 
desmantelá-lo; que acabem com a impunidade e construam confiança; que 
ouçam as vozes dos afrodescendentes; e que confrontem legados do passado e 
assegurem reparação”. 

Ao examinar as mortes sob custódia policial em diferentes países, o relatório 
assinala que a manta de retalhos de dados disponíveis retrata "um quadro 
alarmante de impactos desproporcionais e discriminatórios em todo o sistema 
sobre os afrodescendentes nos seus encontros com as autoridades policiais e o 
sistema de justiça criminal em alguns Estados”. 

“Várias famílias descreveram-me a agonia que enfrentaram ao procurar a 
verdade, a justiça e a reparação - e a angustiante presunção de que os seus entes 
queridos de alguma forma ‘mereciam’”, referiu Bachelet, citada pelo The 
Guardian(link is external). 

No relatório são ainda analisadas as “desigualdades complexas” e a “acentuada 
marginalização política e sócio-económica” que afeta afro-descendentes em 
muitos países. Em especial, “a desumanização de pessoas afro-descendentes (…) 
reforçou e fomentou a tolerância da discriminação racial, desigualdade e 
violência”, lê-se no documento. 
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Stalking, a perseguição implacável 

 
A definição para "stalkear" é perseguir alguém na internet, por meio da invasão 
de contas nas redes sociais ou envio de mensagens. 

Em 2014, uma série de TV mostrava na um problema que, em poucos anos, 
afetaria a vida de milhões de pessoas no mundo. O programa chamava-se 
Stalker, que, em português, pode ser traduzido como perseguição, obsessão. 
Naquele ano, a internet ainda não era tão popular. No Brasil, pouco mais de 50% 
dos domicílios estavam ligados à rede mundial de computadores. Atualmente, 
são cerca de 74%. A série tratava de perseguição na vida real, mostrando 
psicopatas, sociopatas, doentes mentais perseguindo e até matando pessoas que 
eles acreditavam ser inimigos ou, por outra via, supunham que elas eram objetos 
de seu amor incondicional, na presunção de que, um dia, iriam receber a atenção 
que achavam merecer. O programa durou pouco, mas os perseguidores 
encontraram um lugar muito mais propício para atormentar os desafetos e 
afetos: a internet, na qual podem esconder-se em páginas falsas, com nomes 
inventados, perfis fakes e abusar das conveniências que a rede permite. Agora 
são stalkers no ciberespaço.  

 

A definição para "stalkear", palavra já incorporada ao vocabulário dos jovens, é 
perseguir alguém na internet, por meio da invasão de contas nas redes sociais, 
envio de mensagens, curtidas nos posts da vítima, normalmente seguidas de 
comentários abusivos, constrangimento com palavras de baixo calão, divulgação 
informações falsas, marcação a amigos e parentes da pessoa e até vir atuação 
que se muda para a vida real, em locais públicos que a vítima costuma 
frequentar. 



 

A intenção, segundo especialistas, não é só incomodar, mas deixar a pessoa sob 
seu controle. Alguns países, como Austrália, Estados Unidos, Portugal e 
Holanda expressam essa finalidade em suas legislações. Em Portugal, por 
exemplo, a lei trata da intenção de prejudicar a liberdade e, na Itália, de alterar 
os hábitos. 

 

Segundo a SaferNet, organização não governamental (ONG) que se dedica à 
defesa dos direitos humanos na internet, "stalking consiste em um padrão de 
comportamento reiterado e persistente de perseguição ou assédio indesejado 
dirigido a uma pessoa específica. Pode ser praticado, por exemplo, através de 
contatos indesejados, aproximação física, vigilância, envio de objetos, ameaças 
e ofensas. Em alguns casos, culmina em agressões físicas ou sexuais, e até 
mesmo em homicídio". A ONG alerta que essa forma de violência pode começar 
sutilmente e chegar até a incluir parentes e amigos da vítima para conseguir 
mais informações sobre ela. 

 

Em relatório dos atendimentos da APAV (Apoio às Vítimas) de 2020, a entidade 
registrou 239 denúncias de perseguição. No total foram, 13.093 atendimentos e, 
em cerca de 75% deles, as vítimas eram mulheres. Mas não é só aqui que elas 
são a maioria das vítimas. Nos Estados Unidos, pesquisa apontou que 80% das 
vítimas de stalking eram do sexo feminino. De acordo com o Departamento de 
Justiça daquele país, 3,4 milhões de estadunidenses foram vítimas de 
perseguição obsessiva. Por enquanto, o Brasil não possui estatística desse crime. 
Sim, stalking é crime desde 1 de abril de 2021, quando a lei 14.132/21 introduziu, 
no Capítulo VI do Código Penal, o crime de perseguição ou stalking, tipificando-
o no artigo 147-A, prevendo pena de reclusão de seis meses a dois anos e multa.  

 

Antes, a perseguição era enquadrada na contravenção penal de perturbação da 
tranquilidade e nos crimes de ameaça, lesão corporal, injúria e difamação, 
dentre outros. Em situações de perseguição cuja vítima era mulher, enquadrava-
se na lei 11.340/06, conhecida como Maria da Penha, que já previa, no Inciso II 
do artigo 7, que a perseguição contumaz é uma forma de violência contra a 
mulher, podendo, assim, ser objeto de medida protetiva de urgência. 

 

A nova lei não estabelece a quantidade mínima de atos de perseguição, bastando 
apenas um para tipificar o crime porque o importante é a intensidade das 
manifestações e não a quantidade. 

 



Como as vítimas mais comum são as mulheres, a pena é aumentada quando 
praticada contra a população feminina apenas pela razão de ser mulher, prevista 
no Artigo 121 do Código Penal (quando envolve violência doméstica ou familiar 
ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher). O uso de arma, 
qualquer uma, também é motivo de pena maior. 

 

Legislações internacionais também estão atentas ao problema. A Convenção do 
Conselho da Europa Sobre a Prevenção e Combate à Violência Contra as 
Mulheres exige, em seu artigo 34, que seus estados signatários criminalizem o 
stalking, tomando medidas legislativas contra as condutas ameaçadoras. 
Também a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência Contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), em seu Artigo 
7D,  preconiza que "os Estados Partes condenem todas as formas de violência 
contra a mulher e convêm adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, 
políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-se 
em adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se abstenha de 
perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de fazer uso de qualquer método 
que danifique ou ponha em perigo sua vida ou integridade ou danifique sua 
propriedade". 

 

Segundo especialistas, os motivos dessa prática são os mais variados. O 
principal, afirmam, é a violência doméstica ou término de relacionamento. Mas 
pode ser também por inveja, vingança, ódio ou apenas "brincadeira". 

 

Impactos à vítima 

Os transtornos causados às vítimas de stalking não se resumem à interferência 
em redes sociais. Os impactos podem trazer efeitos na saúde mental, psíquica e 
física do perseguido. Ter sua vida exposta, ser vítima de rumores e boatos, ser 
xingado, ameaçado e vilipendiado persistentemente pode causar inúmeros 
problemas. Entre estes, podemos listar, na saúde física, distúrbios digestivos, 
insônia, pesadelos, dor de cabeça e alterações de apetite; na saúde mental, medo, 
confusão, desânimo, ansiedade, culpa, sensação de perigo iminente, depressão, 
tentativa de suicídio, consumo de drogas e álcool e hipervigilância. Em 
consequência da violência do perseguidor, a vítima pode apresentar 
queimaduras, hematomas, ferimentos de armas brancas ou de fogo. 

 

Além disso, a vítima pode até alterar o estilo de vida, mudando horários, locais 
que frequenta, trabalho, residência ou cidade, isolar-se de amigos e parentes, 
adquirir dívidas com aquisição de objetos de proteção e prejudicar o 
desempenho profissional. 

 



Para psicólogos, existem três tipos de stalkers: o circunstacial, o sociopata e o 
fixador. O primeiro persegue devido a circunstâncias, ou seja, por fragilidades 
momentâneas, como o fim de um relacionamento. Já o sociopata, termo usado 
para descrever alguém que tem transtorno de personalidade antissocial e não 
possui empatia, pois não consegue entender os sentimentos dos outros, é um 
tanto mais perigoso, pois não age seguindo a lógica ou leis. O fixador é aquele 
que torna a vítima o centro de sua atenção, vivendo apenas em função dessa 
pessoa. São comuns em relacionamentos abusivos, pois impõem sua presença e 
veem a vítima como exclusiva propriedade. Trata-se do tipo mais letal, que deve 
ser denunciado tão logo a perseguição se iniciar. 

 

Como evitar um stalker na sua vida 

A primeira atitude é não aceitar todos os convites de amizade nas redes sociais. 
Antes disso, vá até o perfil da pessoa e pesquise amigos, postagens e 
comentários. Se o sujeito não tiver foto, local de trabalho, contatos e 
comentários em seus posts, desconfie. Se não for amigo de um dos seus 
verdadeiros e reais amigos, desconfie. Se não tiver fotografias, desconfie. Se os 
pedidos de amizade forem insistentes, desconfie.  

 

Não divulge dados pessoais, como endereço, telefone, local de trabalho e estudo 
nas redes sociais, saiba (ou lembre) que a maioria delas dá opção de essas 
informações serem compartilhadas apenas com amigos. Não ative a localização 
em seus posts. Não devolva presentes ou demonstre estar afetado pelas atitudes 
do perseguidor, pois isso lhe dará força para continuar. Evite postar fotos com 
uniformes de trabalho ou escola ou que mostram a sua casa e a de conhecidos. 
Não divulgue seu e-mail. 

 

Conversas on-line são ótimas. Mas você sabe realmente quem está do outro 
lado? Se não souber, siga as instruções acima e, principalmente, nunca envie 
fotos íntimas ou comprometedoras.  

 

Como denunciar 

Se você está sendo perseguido, a primeira atitude é coletar provas. Imprima 
mensagens e grave conversas, principalmente aquelas que são abusivas ou 
ameaçadoras. Se a perseguição for física, filme com o celular. Conte aos seus 
verdadeiros amigos o problema que você está enfrentando e peça ajuda. Não 
reaja ao stalker. Bloqueie o perseguidor nas redes sociais e denuncie na própria 
rede. Todas têm esse tipo ajuda.  

 



É preciso ir até a delegacia mais próxima ou especializada em crimes virtuais 
para registrar um boletim de ocorrência sobre a situação levando consigo as 
provas. É possível ainda cadastrar o boletim on-line, no site da Polícia Civil do 
seu estado.  É muito importante que, na delegacia, a vítima manifeste a intenção 
de que o agressor responda criminalmente pelo ato, o que é chamado de 
representação. Só assim o processo poderá ter andamento e chegar à 
condenação do perseguidor. É aconselhável que a vítima esteja acompanhada 
por alguém de confiança e por um advogado. As mulheres também podem 
solicitar auxílio na Defensoria Pública. Em alguns casos, é possível pedir, 
adicionalmente, a medida protetiva. 

 

Se a vítima suspeitar que seja seguida pelo stalker, é recomendável pedir ajuda 
da policial imediatamente, não voltar para casa e nem visitar alguém conhecido; 
pois, nesse caso, isso poderá dar ainda mais informações para o perseguidor. Se 
as perseguições também ocorrerem por meio do telefone, troque de número o 
mais rápido possível. Essas atitudes podem, de certa forma, inibir o seu stalker 
até que ele finalmente desista. No entanto, é necessário manter-se alerta e a 
qualquer sinal solicitar ajuda de familiares e amigos. As vítimas de stalker são 
amparadas por lei. 

 

O crime de stalking poderá ser investigado pela Polícia Federal, quando gerar 
repercussão interestadual ou internacional, conforme o Artigo 1º, III e VII da lei 
10.446/02 e art. 144, §1º, I da Constituição Federal. É possível também pedir 
medidas cautelares diversas da prisão prevista no Artigo 319 do Código de 
Processo Penal ou medidas de proteção à mulher (Artigos 22 a 24 da Lei Maria 
da Penha). As provas podem ser obtidas por interceptação telefônica, quebra de 
sigilo de dados de localização para identificar o stalker nas operadoras de 
telefonia e provedores da internet. 

 

O principal é cuidar para que não haja possibilidade de um perseguidor chegar 
até a vítima. Para isso, é preciso ter muito cuidado com os relacionamentos nas 
redes sociais. Desconfie antes de confiar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ordem dos Psico logos divulga documento no Dia 
pela Eliminaça o da Viole ncia contra as Mulheres 

 
A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) divulga hoje o documento “Covid-19 
– Violência Emocional e Psicológica” para desmistificar o tema da violência 
emocional, que é uma realidade pouco visível. 
O objetivo é garantir a saúde física e psicológica sempre, mas também em contexto de 
pandemia. Veja o documento: Aqui 

A Covid-19 alterou algumas dinâmicas familiares e acentuou muitas vezes conflitos pré-
existentes, que fizeram aumentar as situações de violência doméstica. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde, os casos de violência doméstica aumentaram até 
60% durante o confinamento. Em Portugal, a Rede Nacional de Apoio às Vítimas 
aponta para uma agudização dos casos em 70%. 

Para perceber e ajudar, a OPP divulga um documento que identifica a violência 
emocional e psicológica, ajuda a identificar os sinais de alerta, esclarece quais são os 
sentimentos das vítimas e sugere o que fazer numa situação concreta. 

Violência não é só física 

Geralmente, quando se fala de violência assume-se que se trata de força física, com uma 
marca visível. Contudo, a violência inclui qualquer forma de uso intencional da 
força, coação ou intimidação com o objetivo de lesar a integridade, os direitos e 
necessidades de outra pessoa. Numa relação abusiva nem sempre a violência física 
está presente, mas isso não significa que não seja um relacionamento violento. Isolar a 
vítima dos amigos, afastá-la do emprego, impor regras, limitar a privacidade ou 
restringir acesso a alimentos ou roupas é uma forma de exercer violência emocional e 
psicológica. 

O que é a violência emocional e psicológica 

«A violência emocional e psicológica corresponde a um conjunto de atos verbais ou não 
verbais, isolados ou repetidos, utilizados de forma intencional para causar dano e 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_violaancia_emocional_e_psicolaogica_pop_geral.pdf


sofrimento emocional e psicológico na vítima», pode ler-se no documento. Este tipo de 
violência pode acontecer a qualquer pessoa e pode ser executado por um parceiro, 
colega, chefe, treinador, progenitor, irmão, amigo ou cuidador de qualquer idade e nível 
educacional. 

Entre os comportamentos de violência emocional e psicológica encontram-se insultos, 
gritos, desvalorização, desprezo, críticas, explosões de zangas imprevisíveis, culpa, 
ameaças, controle financeiro, privação de sono, invasão de privacidade, inferiorização 
e vitimização. 

O documento chama a atenção para a não desvalorização deste tipo de violência. «A 
violência emocional e psicológica é tão grave quanto a violência física», porque se 
trata de um comportamento inaceitável, apesar de ser mais difícil de identificar e 
reconhecer. Muitas vezes, vem acompanhada de violência física, sexual ou financeira, 
mas mesmo não sendo, trata-se de uma relação abusiva e é essencial que a vítima 
perceba que a culpa não é sua. 

Quais os sinais de alerta 

O abuso emocional e psicológico acontece muitas vezes de forma subtil e há uma certa 
tendência a minimizar o comportamento do agressor, a justificar esse comportamento 
ou a vê-lo como um ato de proteção. Por esse motivo é importante estar atento a sinais 
de alerta nos vários tipos de relação: 

- No namoro: dizer o que vestir, com quem pode estar, ser possessivo, pedir 
justificações, aceder ao telemóvel, monitorizar relações sociais nas redes, manipular ou 
culpabilizar 

- Relações LGBTQI+: revelar a orientação sexual ou ameaçar cortar relações da vítima 
com os filhos 

- Crianças e jovens: insultar e gritar, ameaçar e intimidar, humilhar, rejeitar e desprezar, 
isolar ou punir 

- Cidadãos seniores: falta de resposta adequada quando existe expectativa de confiança, 
humilhar ou insultar 

Como se sentem as vítimas de violência emocional e psicológica 

As vítimas de violência emocional e psicológica podem desenvolver problemas futuros 
com estas feridas invisíveis, mas igualmente devastadoras. É natural que se sintam, entre 
outras coisas, inseguras, envergonhadas, humilhadas, incompetentes, incapazes, sem 
auto-estima, vulneráveis, ansiosas, com medo, frustradas, presas ou desmerecedoras do 
amor dos outros. 

O que fazer numa situação de violência emocional e psicológica 

É importante conhecer os sinais de alerta e não ignorar os comportamentos de abuso e 
violência, assim como aceitar que a responsabilidade é do agressor. Se for possível deve-
se estabelecer limites ou mesmo sair da relação e pedir ajuda. Se conhece alguém que 
está a passar por uma situação de violência emocional disponibilize-se para escutar sem 
julgar e aconselhe a pedir ajuda de profissionais especializados. 

- www.ordemdospsicologos.pt 

http://www.ordemdospsicologos.pt/


- Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica da Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género (800 202 148 – Linha gratuita, 24h) 

- SMS para o número 3060 

- Email para violência.covid@cig.gov.pt 

- APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (21 358 7900) 

- UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta (218 873 005) 

- Linha de Emergência Social (144) 

- SOS Criança (116 111 – Ensine este número a crianças em risco) 

- FAQ – Psicólogos / Encontre uma Saída https://encontreumasaida.pt 
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APAV | 25 de novembro - Dia Internacional para 
a Eliminaça o da Viole ncia contra as Mulheres 

 

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima assinala hoje, 25 de novembro, o Dia 
Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, promovendo a 
campanha de sensibilização "No means no" — conceito criativo de Constança Caixinha 
— e associando-se a diversas iniciativas. 

Esta campanha tem como ponto de partida frases comuns no discurso popular, como a 
conhecida "entre o marido e a mulher não se mete a colher", e pretende desconstruir 
estas ideias, reforçando a importância de estarmos atentos e conscientes de que cabe a 
cada um de nós fazer a diferença. 

Em paralelo, a APAV associa-se a diversas iniciativas: 

Caminhada "Diz não à violência!", em Braga  
O Município de Braga promove a Caminhada "Diz não à violência!", com concentração 
agendada para as 9h30, na Avenida Central – junto ao Coreto, em frente ao McDonald's. 
O percurso será realizado pelo centro histórico de Braga, percorrendo algumas das suas 
principais artérias. 

Exposição "Dar voz ao silêncio", em Salvaterra de Magos  
A APAV promove a exposição "Dar voz ao silêncio" na Biblioteca Municipal de 
Salvaterra de Magos. Esta exposição reúne um conjunto de campanhas de sensibilização 
marcantes, promovidas pela Associação ao longo da sua história. Esta exposição teve 
início a 17 de novembro e termina neste dia 25. 

Campanha #PortugalContraAViolência  
A APAV é uma das organizações que se associaram à Secretária de Estado para a 
Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, e à Comissão para a Cidadania e Igualdade de 
Género nesta campanha de sensibilização de âmbito nacional, que se encontra a decorrer 
nos meios de comunicação tradicionais e digitais. 

Campanha "Muda o Princípio da História. Tudo Começa com uma Mensagem" 
O canal Crime + Investigation™ associa-se à APAV pelo terceiro ano consecutivo para 



assinalar esta efeméride e dar continuidade à campanha "Stop à Violência contra as 
Mulheres". Este ano a campanha divide-se em três spots com o tema "Muda o princípio 
da história. Tudo começa com uma mensagem", que pretende alertar para algumas 
conversas que ocorrem em grupos de conversação de homens, visando consciencializar 
para a importância da denúncia de tais situações e apela ainda para não serem cúmplices 
deste tipo de violência. 

ONSeries Lisboa | Debate sobre violência de género e a indústria audiovisual  
No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres será realizada 
uma conferência moderada por Daniel Cotrim, em representação da APAV. O ONSeries 
Lisboa pretende reservar este espaço para tornar visível o papel da indústria audiovisual 
em dar voz a todas as pessoas que sofrem ou sofreram algum tipo de violência de género. 

Marcha Pelo Fim da Violência contra as Mulheres, em Lisboa  
A APAV irá marcar presença na Marcha Pelo Fim da Violência contra as Mulheres, em 
Lisboa, que terá início às 17h30 no Largo do Intendente. O Observatório de Mulheres 
Assassinadas revelou esta semana as estatísticas preliminares de 2021, que dão conta de 
23 mulheres assassinadas este ano, 13 delas em contexto de relação de intimidade; há 
ainda o registo de 50 tentativas de assassinato. Esta marcha visa chamar a atenção para 
este número e para a violência de género que continua a dominar a sociedade. 

 

 

 

 

 



 

Ca mara de Salvaterra assinala Dia pela 
Eliminaça o da Viole ncia contra as Mulheres 

 

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos vai assinalar o Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência contra as Mulheres (25 de novembro) com a realização de uma 
exposição e uma ação de sensibilização na Biblioteca Municipal. 

No dia 17 de novembro, quarta-feira, pelas 11h, terá lugar a sessão “Recuso ser vítima”, 
que irá abordar temas como a violência doméstica e no namoro, destinada a alunos do 
ensino secundário e dinamizada por Sílvia Abreu, da Associação Tocar n’Alma. 
De 17 a 25 de novembro irá decorrer a exposição “Dar Voz ao Silêncio”, que apresenta 
uma seleção de campanhas de sensibilização pública promovidas pela Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). 

De recordar que, no âmbito de um protocolo de colaboração assinado pela Câmara 
Municipal e a APAV, uma Equipa Móvel de Apoio à Vítima realiza atendimento 
semanal gratuito em Salvaterra de Magos. 

Todas as quintas-feiras, entre as 9h30 e as 12h30, um técnico da APAV presta apoio 
emocional, jurídico, psicológico e social às vítimas de crime, seus familiares e amigos. 

O atendimento é realizado no Serviço de Ação Social da Câmara Municipal - Edifício 
da Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos. É garantida a absoluta 
confidencialidade dos processos e das pessoas neles envolvidas. 

As marcações, para atendimento e/ou encaminhamento, podem ser feitas através dos 
números de telefone 969 770 931/ 961 039 168 ou 243 356 505. 

 

https://www.rederegional.com/cultura/33763-camara-de-salvaterra-assinala-dia-pela-eliminacao-da-violencia-contra-as-mulheres
https://www.rederegional.com/cultura/33763-camara-de-salvaterra-assinala-dia-pela-eliminacao-da-violencia-contra-as-mulheres


 

Enquanto houver uma mulher vítima 
de violência doméstica não vai ficar 
tudo bem. Denuncie. 
Dia 25 de novembro assinala-se o Dia Internacional pela Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres. 

 
A violência contra as mulheres e a violência doméstica é crime público e uma 
responsabilidade coletiva. Todos temos um papel na eliminação da violência 
contra as mulheres e é por isso que a Renascença se associa à 
campanha #PortugalContraAViolência. 

Dia 25 de novembro assinala-se o Dia Internacional pela Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres. Este ano, procura-se “reforçar a vigilância 
contra a violência doméstica e alertar para os impactos deste crime não só nas 
mulheres, mas também nas crianças.” 

Este é um problema que diz respeito a todos. Não podemos esquecer que todos 
os constrangimentos resultantes da pandemia da Covid-19 trouxeram novos 
desafios na luta contra este crime. 

Até ao final do mês de setembro, a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de 
Violência Doméstica, que abrange 95% do território nacional, incluindo 
respostas especializadas de atendimento e acolhimento, registou 97.172 
atendimentos. 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=campanha-portugalcontraaviolencia-lancada-hoje


A campanha #PortugalContraAViolência é da responsabilidade da Secretária 
de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, e da Comissão para 
a Cidadania e a Igualdade de Género, com a colaboração da AMCV - 
Associação de Mulheres Contra a Violência, Associação Projeto Criar, 
Associação Ser Mulher, APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, 
Associação Plano I, Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, Coolabora, 
Cruz Vermelha Portuguesa, Movimento Democrático de Mulheres, Mulheres 
Século XXI, UMAR - União das Mulheres Alternativa e Resposta e Quebrar o 
Silêncio Associação. 

Lembramos que a violência contra as mulheres e a violência doméstica é crime 
público e uma responsabilidade coletiva. Enquanto houver uma mulher vítima 
de violência doméstica não vai ficar tudo bem. Denuncie ou peça ajuda. Ligue 
800 202 148 ou envie uma SMS para o 3060. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=campanha-portugalcontraaviolencia-lancada-hoje


 

Governo lança campanha contra a 
"pandemia permanente" da 
violência doméstica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Governo apresenta hoje uma nova campanha contra a violência 
doméstica, que este ano já matou 19 pessoas, defendendo que "Enquanto 
houver uma mulher vítima de violência doméstica não vai ficar tudo bem" 
e lembrando o impacto nas vítimas. 

"É uma campanha muito centrada no retrato daquilo que são situações 
familiares e comuns, é uma situação familiar de violência em que há uma 
criança que presencia, que assiste, que por essa via também é ela própria 
vítima daquela situação de violência, que parece ser não uma novidade naquela 



família, mas um continuo", explicou, à Lusa, a secretária de Estado para a 
Cidadania e a Igualdade. 
Tal como descreveu Rosa Monteiro, a criança expressa depois essa violência 
no seu desenho, dando uma "perspetiva de presente e futuro negra". 

"A campanha joga precisamente com esse sentido do impacto profundo que a 
violência tem nas mulheres e nas crianças, ao mesmo tempo que apresenta 
uma saída, que é uma saída mais colorida, em que o desenho feito pela criança 
se transforma com a intervenção das pessoas que, no fundo, somos todas e 
todos nós, e que nos devemos mobilizar para a denúncia e para o apoio às 
pessoas que são vítimas", explicou a secretária de Estado. 
 

#PORTUGALCONTRAAVIOLÊNCIA 
Rosa Monteiro salientou que a campanha acaba por ter um lado "interessante 
e cativante" graças à ilustração, da autoria da artista visual portuguesa C'Marie, 
e aposta numa "ampla disseminação nos mais diversos canais e meios", desde 
vários órgãos de comunicação social de âmbito nacional, regional e local, salas 
de cinema, meios de transporte, postos de combustíveis, hipermercados e 
também na rede de multibanco. 

O objetivo da campanha #PortugalContraAViolência, que serve para assinalar 
o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, é o 
de, "num momento em que também os constrangimentos impostos pela 
pandemia de covid-19 provocaram desafios acrescidos, consolidar o 
sentido de responsabilidade coletiva, transmitir confiança a cada mulher, 
na sua luta, e à sociedade em geral, no combate a este crime, bem como 
divulgar as respostas e mecanismos de apoio às vítimas", tal como refere 
o comunicado do gabinete da secretária de Estado. 
Rosa Monteiro adiantou que a campanha inclui também a divulgação de um 
código QR, (um código de barras bidimensional que é lido através dos 
telemóveis), através do qual tem-se acesso a um guia de recursos com todas 
as respostas do país em matéria de violência doméstica, "onde as pessoas 
poderão procurar apoio e ajuda direta nas situações que presenciem ou que 
vivam de violência doméstica". 
De acordo com a secretária de Estado, esta campanha é como que uma 
"sequela" da campanha lançada no ano passado e que remetia para casos de 
violência doméstica ocorridos nos períodos de confinamento, salientando 
que a campanha apresentada hoje também remete para uma situação 
doméstica e usa a imagem do arco-íris para remeter ainda para a situação de 
pandemia. 
"Primeiro [o arco-íris aparece] sem cores, a cinza e que se vai colorindo à 
medida que a intervenção das pessoas, do coletivo, da sociedade, no apoio 
àquela e àquela criança que aparecem depois à janela", descreveu. 
Para Rosa Monteiro, a mensagem é clara: "Enquanto continuar a haver 
violência doméstica, não vai ficar tudo bem". 
Disse ainda que a violência doméstica "é uma pandemia permanente na vida 
das mulheres e das crianças". 



A campanha é da responsabilidade da secretária de Estado para a Cidadania 
e a Igualdade e da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), 
com a colaboração da AMCV - Associação de Mulheres Contra a Violência, 
Associação Projeto Criar, Associação Ser Mulher, APAV - Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima, Associação Plano I, Associação Portuguesa de 
Mulheres Juristas, Coolabora, Cruz Vermelha Portuguesa, Movimento 
Democrático de Mulheres, Mulheres Século XXI, UMAR - União das Mulheres 
Alternativa e Resposta e Quebrar o Silêncio Associação. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA MATOU 19 PESSOAS NOS PRIMEIROS NOVE 
MESES DO ANO 
Os números mais recentes mostram que nos primeiros nove meses do ano a 
violência doméstica matou 19 pessoas e que a Rede Nacional de Apoio às 
Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD), que abrange atualmente 95% 
território nacional, incluindo respostas especializadas de atendimento e 
acolhimento, registou até final do passado mês de setembro 97.172 
atendimentos. 

NÚMERO DE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTINUA A SER 
CHOCANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://sicnoticias.pt/pais/2021-11-19-Violencia-domestica-matou-19-pessoas-nos-primeiros-nove-meses-do-ano-b0eddb2b
https://sicnoticias.pt/pais/2021-11-19-Violencia-domestica-matou-19-pessoas-nos-primeiros-nove-meses-do-ano-b0eddb2b
https://sicnoticias.pt/especiais/violencia-domestica/2021-11-19-Numero-de-vitimas-de-violencia-domestica-continua-a-ser-chocante-2f4a1392
https://sicnoticias.pt/especiais/violencia-domestica/2021-11-19-Numero-de-vitimas-de-violencia-domestica-continua-a-ser-chocante-2f4a1392


 

Campanha #PortugalContraAViolência lançada hoje 

Para assinalar o Dia 
Internacional pela Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres, é 
hoje lançada a campanha 
#PortugalContraAViolência. 
 
A campanha reforça a vigilância 
contra a violência doméstica e 
alerta para os impactos deste 

crime não só nas mulheres, mas também nas crianças, sendo divulgada em vários órgãos 
de comunicação social de âmbito nacional, regional e local, salas de cinema, meios de 
transporte, postos de combustíveis, hipermercados e rede de multibancos,. O objetivo, num 
momento em que também os constrangimentos impostos pela pandemia Covid-19 
provocaram desafios acrescidos, é consolidar o sentido de responsabilidade coletiva, 
transmitir confiança a cada mulher, na sua luta, e à sociedade em geral, no combate a este 
crime, bem como divulgar as respostas e mecanismos de apoio às vítimas.  
 
A Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD), que abrange 
atualmente 95% território nacional, incluindo respostas especializadas de atendimento e 
acolhimento, registou até final do passado mês de setembro 97.172 atendimentos. 
 
A campanha, da responsabilidade da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, 
Rosa Monteiro, e da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, com a 
colaboração da AMCV - Associação de Mulheres Contra a Violência, Associação Projeto 
Criar, Associação Ser Mulher, APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, 
Associação Plano I, Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, Coolabora, Cruz 
Vermelha Portuguesa, Movimento Democrático de Mulheres, Mulheres Século XXI, UMAR - 
União das Mulheres Alternativa e Resposta e Quebrar o Silêncio Associação. 
 
A violência contra as mulheres e a violência doméstica é crime público e uma 
responsabilidade coletiva. Ligue 800 202 148 ou envie uma SMS para o 3060 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GOVERNO LANÇA CAMPANHA CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

Defende que "Enquanto houver uma mulher vítima de violência doméstica não 
vai ficar tudo bem". 

 

O Governo apresenta hoje uma nova campanha contra a violência doméstica, 
que este ano já matou 19 pessoas, defendendo que "Enquanto houver uma 
mulher vítima de violência doméstica não vai ficar tudo bem" e lembrando o 
impacto nas vítimas. 

 



"É uma campanha muito centrada no retrato daquilo que são situações 
familiares e comuns, é uma situação familiar de violência em que há uma criança 
que presencia, que assiste, que por essa via também é ela própria vítima daquela 
situação de violência, que parece ser não uma novidade naquela família, mas um 
continuo", explicou, à Lusa, a secretária de Estado para a Cidadania e a 
Igualdade. 

Tal como descreveu Rosa Monteiro, a criança expressa depois essa violência no 
seu desenho, dando uma "perspetiva de presente e futuro negra". 

"A campanha joga precisamente com esse sentido do impacto profundo que a 
violência tem nas mulheres e nas crianças, ao mesmo tempo que apresenta uma 
saída, que é uma saída mais colorida, em que o desenho feito pela criança se 
transforma com a intervenção das pessoas que, no fundo, somos todas e todos 
nós, e que nos devemos mobilizar para a denúncia e para o apoio às pessoas que 
são vítimas", explicou a secretária de Estado. 

Rosa Monteiro salientou que a campanha acaba por ter um lado "interessante e 
cativante" graças à ilustração, da autoria da artista visual portuguesa C'Marie, e 
aposta numa "ampla disseminação nos mais diversos canais e meios", desde 
vários órgãos de comunicação social de âmbito nacional, regional e local, salas 
de cinema, meios de transporte, postos de combustíveis, hipermercados e 
também na rede de multibanco. 

O objetivo da campanha #PortugalContraAViolência, que serve para assinalar o 
Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, é o de, 
"num momento em que também os constrangimentos impostos pela pandemia 
de covid-19 provocaram desafios acrescidos, consolidar o sentido de 
responsabilidade coletiva, transmitir confiança a cada mulher, na sua luta, e à 
sociedade em geral, no combate a este crime, bem como divulgar as respostas e 
mecanismos de apoio às vítimas", tal como refere o comunicado do gabinete da 
secretária de Estado. 

Rosa Monteiro adiantou que a campanha inclui também a divulgação de um 
código QR, (um código de barras bidimensional que é lido através dos 
telemóveis), através do qual tem-se acesso a um guia de recursos com todas as 
respostas do país em matéria de violência doméstica, "onde as pessoas poderão 
procurar apoio e ajuda direta nas situações que presenciem ou que vivam de 
violência doméstica". 

De acordo com a secretária de Estado, esta campanha é como que uma "sequela" 
da campanha lançada no ano passado e que remetia para casos de violência 
doméstica ocorridos nos períodos de confinamento, salientando que a 
campanha apresentada hoje também remete para uma situação doméstica e usa 
a imagem do arco-íris para remeter ainda para a situação de pandemia. 

"Primeiro [o arco-íris aparece] sem cores, a cinza e que se vai colorindo à medida 
que a intervenção das pessoas, do coletivo, da sociedade, no apoio àquela e 
àquela criança que aparecem depois à janela", descreveu. 



Para Rosa Monteiro, a mensagem é clara: "Enquanto continuar a haver violência 
doméstica, não vai ficar tudo bem". 

Disse ainda que a violência doméstica "é uma pandemia permanente na vida das 
mulheres e das crianças". 

A campanha é da responsabilidade da secretária de Estado para a Cidadania e a 
Igualdade e da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), com 
a colaboração da AMCV - Associação de Mulheres Contra a Violência, 
Associação Projeto Criar, Associação Ser Mulher, APAV - Associação Portuguesa 
de Apoio à Vítima, Associação Plano I, Associação Portuguesa de Mulheres 
Juristas, Coolabora, Cruz Vermelha Portuguesa, Movimento Democrático de 
Mulheres, Mulheres Século XXI, UMAR - União das Mulheres Alternativa e 
Resposta e Quebrar o Silêncio Associação.  

Os números mais recentes mostram que nos primeiros nove meses do ano a 
violência doméstica matou 19 pessoas e que a Rede Nacional de Apoio às Vítimas 
de Violência Doméstica (RNAVVD), que abrange atualmente 95% território 
nacional, incluindo respostas especializadas de atendimento e acolhimento, 
registou até final do passado mês de setembro 97.172 atendimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reportagem da TSF distinguida com 
prémio da APAV 
 

 

A reportagem da TSF sobre violência doméstica intitulada "As cartas que nunca 
escrevi", que aborda a temática da violência doméstica, foi distinguida com o 
Prémio APAV para o Jornalismo. O trabalho, da jornalista Sara de Melo Rocha, 
com sonoplastia de Luís Borges e música de Rodrigo Leão, foi escolhido "de forma 
unânime pelos membros do júri do Prémio". 

O projeto Rasgar Silêncios explora o papel libertador da escrita para mulheres que 
um dia foram vítimas de violência doméstica. Ainda que comecem a recuperar a 
vida normal, as cicatrizes que a violência deixa são difíceis de apagar e a escrita 
pode ajudar a chegar às memórias mais silenciadas. O trabalho explora o papel das 
oficinas de escrita autobiográfica na Covilhã. 

A entrega do prémio decorre esta segunda-feira, às 18 horas, na sala de Âmbito 
Cultural do El Corte Inglés de Lisboa. 

A reportagem pode ser lida e ouvida aqui. 

 

https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/as-cartas-que-nunca-escrevi-os-silencios-das-sobreviventes-da-violencia-domestica-11840144.html


 

APAV inaugurou Gabinete de Apoio à Vítima  

 

A APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima inaugurou no passado dia 10 um 
novo Gabinete de Apoio à Vítima, no edifício da antiga Câmara Municipal do Cadaval. 
Esta nova delegação, que disponibiliza apoio emocional, jurídico, psicológico, social e 
prático, com atendimento e acompanhamento confidencial e gratuito, tem como objetivo 
“criar uma resposta que apoie as vítimas de qualquer tipologia de crime, familiares e 
amigos”, face ao crescente número de pedidos de ajuda que vêm da zona do Cadaval. 

O novo gabinete surge na sequência de um protocolo de cooperação, assinado 
entre a Câmara Municipal e a APAV que cedeu as instalações à associação, 
com intuito de ter “todas as condições para realizar uma intervenção de apoio 
às vítimas de qualquer tipologia de crime, que anteriormente era prestado em 
outros gabinetes da região, e ainda dar uma resposta qualificada e 
especializada no território”, sublinhou a gestora da APAV do Cadaval, Patrícia 
Ferreira. 
 
Para esta abertura também contribuiu o crescente número de pedidos de ajuda 
à APAV nacional que vêm da zona do Cadaval. “Através dos números 
registados no Cadaval, conseguimos perceber a necessidade de haver no 
terreno uma resposta qualificada e humanizada às pessoas vítimas de um 
crime”, esclareceu a técnica do novo gabinete, adiantando que no ano transato 
o concelho registou 331 situações de criminalidade registada ao nível da 
violência doméstica e maus tratos, entre outros. 



Essa tendência crescente também é comum na região Oeste, verificando-se 
“um crescimento nos números desde 2009 até 2020”, no entanto, “não 
correspondem à verdade”, pois há muitas pessoas que nunca procuraram ajuda 
e vivem situações que, a partir de agora, serão sinalizadas.  
 
Com este novo serviço, a APAV alarga assim a amplitude da sua rede nacional 
de serviços de proximidade, que inclui Gabinetes de Apoio à Vítima, Equipas 
Móveis de Apoio à Vítima, Polos de Atendimento em Itinerância, Sub-Redes 
Especializadas, Casas de Abrigo, Sistema Integrado de Apoio à Distância e 
Linha Internet Segura, e também pretende trabalhar de perto com as entidades 
do território como a GNR, o Centro de Saúde, a Santa Casa da Misericórdia, a 
Junta de Freguesia, a Câmara Municipal (com quem já há protocolo), as IPSS 
locais e o Agrupamento de Escolas, bem como realizar ações de sensibilização 
e de prevenção.  
 
Na inauguração o presidente da APAV, João Lázaro, agradeceu a todas as 
entidades presentes, sobretudo a parceria estabelecida com a autarquia do 
Cadaval face a “um objetivo que era comum”. “No vosso caso alargar o espetro 
e a qualidade de serviço à população, e no nosso caso ter um gabinete no 
Cadaval, centrado na comunidade e ligado à intervenção e apoio”, frisou João 
Lázaro, adiantando que “o apoio à vítima faz-se protegendo e em interligação 
com todas organizações privadas e públicas que estão relacionadas com as 
vítimas”. 
 
O presidente da Câmara Municipal, José Bernardo Nunes, declarou que “o 
objetivo foi criar um núcleo que possa permitir apoiar as vítimas e ajudar a 
quebrar o tabu que ainda existe em denunciar as agressões”. Nesse sentido, 
“espero que o gabinete venha a dar frutos e que contribua para a diminuição da 
violência no Cadaval e na região”.  
 
Além da sala de atendimento destinada ao apoio psicológico especializado, que 
foi pensada e decorada para acolher quem precisa de ajuda, de forma a não 
haver “um lado de cá e um lado de lá”, o espaço conta com uma “Sala Maria 
Raquel Ribeiro”, que serve de homenagem à associada fundadora da APAV, 
Maria Raquel Ribeiro. 



O espaço, que disponibiliza o serviço de apoio emocional, jurídico, psicológico, 
social e prático, com atendimento e acompanhamento confidencial e gratuito, é 
desenvolvido por uma equipa técnica e voluntários e está aberto às segundas, 
quartas e sextas-feiras das 9h30 às 13h e das 14h às 19h30, e às terças e 
quintas-feiras entre as 9h30 e as 13h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abuso sexual: nos últimos cinco anos, a 

APAV ajudou 1599 menores, 173 
familiares e amigos em 197 dos 308 

concelhos de Portugal 

 

Campanha do Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração e o 
Abuso Sexual alerta para crime dentro do círculo de confiança. E apela à 

denúncia: "Quebre o silêncio, seja a voz das vítimas" 

18 NOVEMBRO 2021 14:51 

 
Raquel Moleiro 
Jornalista 

Basta uma pesquisa rápida por notícias no Google sobre o tema para lhe medir 
a dimensão. Escreve-se “crianças + abuso sexual”, carrega-se no search e as 
entradas são infindáveis. Mesmo que se restrinja a localização a Portugal, 
mesmo que se anule os artigos que repetem a mesma notícia. 
 
A menina de 13 anos que, no Alentejo, deu à luz um bebé, fruto da violação do 
padrasto. 
 

https://expresso.pt/autores/2015-05-02-Raquel-Moleiro-87d0bac0
https://expresso.pt/autores/2015-05-02-Raquel-Moleiro-87d0bac0


Um professor de Vila Real condenado a pena suspensa por 15 crimes de abuso 
sexual sobre duas alunas, de nove e 12 anos, e que continuou a dar aulas. 
 
Um homem detido em Estarreja por aliciar online e abusar de raparigas entre 
os 12 e os 16. 
 
Um ex-presidente de junta de Carrazeda de Ansiães julgado por dois crimes de 
abuso sexual de crianças e dois crimes de atos com adolescentes. 
Um capelão da Ordem de Malta investigado por enviar mensagens de cariz 
sexual a um rapaz de 14 anos. 
 
Um treinador de futebol de Anadia condenado por pornografia e aliciamento 
de crianças. 
 
Um homem de Lisboa detido por abusar das filhas desde que tinham 4 e 3 
anos. 
 
Um homem de Loulé detido por crimes sexuais contra uma filha e duas 
sobrinhas, em casa da avó. 
 
Tudo isto no exato espaço de um mês. 
 
Muitas destas vítimas acabam por passar pela rede Care, da Associação de 
Apoio à Vítima (APAV), criada em 2016 para apoiar de forma especializada 
crianças e jovens vítimas de violência sexual. E aqui a dimensão ganha 
contornos mais definidos. No espaço exato de um mês são abertos 27 novos 
processos e realizados 365 atendimentos. Nos últimos cinco anos foram 
ajudados 1599 menores, 173 familiares e amigos, residentes em 197 dos 
308 concelhos de Portugal, o que expressa a abrangência da ajuda mas 
também a ausência de fronteiras do crime. 
 
E todos os anos os números superam o anterior. "E 2021 não vai ser 
exceção. Mesmo não estando fechado, posso garantir que segue a mesma 
tendência de crescimento de novos processos de apoio iniciados", atesta Carla 
Ferreira, coordenadora da rede Care. Em 2020, ano do primeiro grande 
confinamento ditado pela pandemia, a subida foi mais discreta, mas nem assim 
parou. 
 
Os menores chegam à rede Care principalmente por contacto direto, a maioria 
depois de um telefonema para a linha de apoio à vítima, mas também o fazem 
por escrito, nas mensagens privadas das redes sociais onde a associação está 
presente, ou mesmo por email. "Todos os canais são válidos. O que 
interessa é que consigam chegar até nós, para que possam ser ajudadas. E 
quando não conseguem, nós deslocamo-nos onde for, na certeza de que 
não deixamos nenhuma vítima sem apoio esteja onde estiver e pelo tempo 
que for necessário", garante a técnica. 



 
Muitos casos são já encaminhados após referenciação da Polícia Judiciária e 
do Ministério Público, entidades parceiras da APAV, "o que é muito 
importante, porque retira à vítima o onus de ter de procurar ajuda", explica 
Carla Ferreira. 
Quase 15% das vítimas, porém, ainda surgem nos gabinetes sem denúncia 
feita às autoridades. 
 
As vítimas são predominantemente do sexo feminino (79, 8%) e à data do 
primeiro contacto com a APAV têm, na sua maioria, entre 8 e 17 anos. Mas 
têm vindo a crescer os pedidos de ajuda de adultos abusados em criança, e que 
só agora o denunciam, perfazendo já um quarto do total dos processos em 
2020. 
 
Os agressores são em 90,5% dos casos homens e o crime continua a ser, na sua 
maioria (51%), intrafamiliar, praticado pelo pai (em maior número), 
padrasto, avô, tio, irmão ou outro parente, e de forma continuada (57%), 
com o abuso sexual de crianças a dominar de longe (59,8%) a lista dos crimes 
sofridos pelas vítimas que procuraram ajuda. "Há mais casos de abuso que 
ocorrem com recurso a plataformas digitais, partilha de fotos, aliciamento para 
atos de violência sexual, mas continua a ser um crime que ocorre 
principalmente em contexto familiar, o que dificulta a sua desocultação, pela 
superioridade da pessoa adulta em quem a vítima confia ou perceciona como 
positiva. Muitas vezes a vítima tem também medo de desintegrar a família se 
falar, ou da família perder o suporte financeiro", esclarece a coordenadora da 
rede Care. 
 

 
Campanha da APAV 
 
TORNAR O CÍRCULO DE CONFIANÇA SEGURO 



São estes últimos dados, em relação à ligação familiar ou de proximidade entre 
agressor e vítima - que são nacionais mas expressam uma realidade mundial -, 
que dão o mote à campanha lançada esta quinta-feira pela Comissão Nacional 
de Promoção de Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) para 
assinalar o Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual 
e o Abuso Sexual, criado pelo Conselho da Europa em 2015.  
 
O tema central da edição de 2021 é “Tornar o círculo de confiança 
verdadeiramente seguro para as crianças”, de forma a alertar “a sociedade 
civil para este problema grave e de ampla dimensão, transversal a todas as 
classes sociais”, em que a maioria dos abusos sexuais são cometidos “por 
pessoas que as crianças conhecem e com quem convivem”, explica a 
CNPDPCJ. No vídeo da campanha, é revelado que mais de metade dos 
crimes sexuais cometidos em Portugal são contra crianças e jovens e 
apela-se à denúncia: "Quebre o silêncio, seja a voz das vítimas".  
 
Em 2020, foram comunicadas às Comissões de Proteção de Crianças e 
Jovens 712 situações de perigo relativas a casos de abuso 
sexual, praticamente o mesmo número do ano anterior. De acordo com o 
relatório anual, trata-se de crianças, na sua maioria, entre os 11 e os 14 anos e 
os 15 e os 17, principalmente vítimas de violação, abuso e aliciamento sexual. 
Mas houve também quatro casos de prostituição e 11 de pornografia infantil. 
“A exploração sexual e o abuso sexual das crianças podem ocorrer online, por 
telefone, nas ruas ou através de uma webcam, em casa ou na escola. E pode 
causar danos físicos e mentais que duram uma vida inteira”, acrescenta a 
Comissão Nacional. 

 
Campanha do Conselho da Europa 
 
MEDIDAS PARA PREVENIR O ABUSO 
“Quando a pessoa agressora é alguém que a criança conhece, admira, em quem 
confia e até que ama, as vítimas têm particular dificuldade em revelar e 
superar o abuso. Durante os confinamentos impostos para conter a propagação 
de Covid-19, as crianças fechadas com as pessoas que delas abusavam tinham 
ainda menos hipóteses de procurar ajuda. Quando o abuso no círculo de 
confiança da criança é relatado, a vítima e a família passam frequentemente 
por dificuldades resultantes de alguma falta de preparação e de 



coordenação ainda existentes ao nível da justiça e dos serviços sociais 
nesta matéria. Mas isto não é uma fatalidade: há muitas medidas que podem 
ser tomadas para prevenir abusos no círculo de confiança e muitas outras que 
se têm revelado eficientes na proteção das suas vítimas”, lê-se no folheto da 
campanha, apoiada pelo Conselho da Europa. 
 
A edição de 2021 do Dia Europeu centra-se na promoção de tais medidas, 
tais como a prevenção junto de todos os grupos de crianças, em particular ao 
nível da educação (desde o pré-escolar) e do desporto; o desenvolvimento de 
materiais para sensibilizá-las e encorajá-las a falar sobre o assunto; a 
identificação de protocolos e técnicas de formação para detetar o abuso 
sexual de menores; um maior rastreio das pessoas em contacto direto com 
crianças; o reforço da educação sexual e relacional para crianças e jovens; a 
necessidade urgente de apoiar crianças que apresentam comportamentos 
sexuais nocivos ou o desenvolvimento de materiais de formação para forças 
policiais e magistrados. 
 
De acordo com o Conselho da Europa, uma em cada cinco crianças na 
Europa é vítima de alguma forma de violência ou exploração sexual. A 
violência sexual contra as crianças pode assumir várias formas: abuso sexual 
no círculo familiar ou fora dele, pornografia e prostituição infantil, corrupção e 
solicitação sexual ou aliciamento sexual via internet. 
 
Em 2020, a Linha Internet Segura recebeu 544 chamadas telefónicas 
especificamente por causa de conteúdos ilegais na internet relacionados com 
abusos sexuais de menores. De acordo com o último relatório da linha, que 
resulta de um consórcio internacional que envolve a APAV, o Centro Nacional 
de Cibersegurança e entidades europeias, foi possível categorizar 1773 
imagens e, em cinco casos, denunciar conteúdos de abuso sexual de 
menores alojados em território nacional. 
 
Segundo os dados do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), em 2020 
foram detidas 119 pessoas pelo crime de abuso sexual de crianças e outras 
33 por pornografia de menores, entre outros crimes contra a liberdade e a 
autodeterminação sexual. 
 
 
Onde pedir ajuda 
-Linha de Apoio à Vítima: 116006 (gratuita, dias úteis, das 8h às 22h) ou 
mensagem privada nas redes sociais da APAV 
- Rede CARE APAV: care@apav.pt 
-Linha Crianças em Perigo (CNPDPCJ): 961231111 
-Linha Internet Segura: 800 219 090 (dias úteis, 08h00-22h00). 
 

mailto:care@apav.pt


 

Lagoa, Cidade Inclusiva e APAV em cooperação para a 
proteção e combate à violência contra as mulheres e à 
violência doméstica 
 

 

 

 

 

 

 

A Câmara Municipal de Lagoa disponibiliza um espaço à Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) para que esta inicie atendimentos em 
Lagoa.  O Gabinete de Atendimento à Vítima abrirá as portas no próximo dia 
20 de setembro a todas as pessoas que desejem aconselhamento e apoio. 
O Gabinete estará situado na Unidade de Ação Social da Câmara Municipal de 
Lagoa, no Largo do Município, com o horário de funcionamento das 9.00h às 
12.30h, às segundas e sextas-feiras. 
Esta cooperação decorre de um protocolo que a Câmara Municipal de Lagoa 
celebrou com a APAV, assinado a 05 de abril de 2019, na Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, em Faro, com a 
finalidade de implementação, manutenção e consolidação da resposta de 
proteção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica 
(VMVD) no concelho, desenvolvendo-se assim um processo de territorialização 
das respostas de prevenção, proteção e combate à VMVD, através da ação em 
rede, multidisciplinar, intersectorial e numa perspetiva intersecional da 
intervenção e da problemática. 
A prevenção e o combate à violência contra as mulheres e à violência 
doméstica, a eliminação dos estereótipos e o combate à discriminação 
constituem objetivos da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 
Discriminação 2018-2030 “Portugal + Igual” (ENIND), aprovada pela resolução 
do Conselho de Ministros n.º 61/2018, de 21 de maio. 
Assim, e ao abrigo da lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, que estabelece o 
regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à 
assistência das suas vítimas, torna-se necessário assegurar as condições para 
garantir uma cobertura nacional equilibrada e qualificada da rede nacional de 
apoio à vítima de violência doméstica, bem como a articulação e o trabalho em 
rede dos serviços e respostas já disponíveis. 

https://cm-lagoa.pt/index.php/pt/atividades/noticias/1112-lagoa-cidade-inclusiva-e-apav-em-cooperacao-para-a-protecao-e-combate-a-violencia-contra-as-mulheres-e-a-violencia-domestica
https://cm-lagoa.pt/index.php/pt/atividades/noticias/1112-lagoa-cidade-inclusiva-e-apav-em-cooperacao-para-a-protecao-e-combate-a-violencia-contra-as-mulheres-e-a-violencia-domestica
https://cm-lagoa.pt/index.php/pt/atividades/noticias/1112-lagoa-cidade-inclusiva-e-apav-em-cooperacao-para-a-protecao-e-combate-a-violencia-contra-as-mulheres-e-a-violencia-domestica


 

 
 

Crime + Investigation™ assinala Dia Internacional 
para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres 
com nova campanha em parceria com a APAV 
Para assinalar a data da efeméride, o canal dá continuidade à sua campanha “Stop 
à Violência Contra as Mulheres”, em parceria com a Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima, através de 3 spots que pretendem alertar e consciencializar a 
sociedade para a importância da denúncia de situações machistas.  

x A campanha será emitida a partir do dia 18 de novembro até ao dia 10 de 
dezembro, no Crime + Investigation, mas também nos canais AMC, BLAZE, 
HISTÓRIA e Odisseia e nas redes sociais dos canais e da APAV.  

  
No âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, 
dia 25 de novembro, o canal Crime + Investigation™ junta-se pelo terceiro ano 
consecutivo à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) para assinalar a 
efeméride e dar continuidade à campanha “Stop à Violência contra as Mulheres”, cujo 
conceito este ano teve como ponto de inspiração comentários sexistas tais como: "tinha 
de ser uma mulher", "ela é muito boa", "ela deve ter feito algo para conseguir essa 
posição", etc…, muito comuns e gerados em grupos de conversas por telemóvel entre 
homens. 
  
Através de três spots, que fazem parte da campanha global “Stop à Violência contra as 
Mulheres”, o canal Crime + Investigation irá revelar e denunciar tais comportamentos 
sexistas que acontecem na sociedade atual.  Sob o claim “Muda o princípio da história. 
Tudo começa com uma mensagem”, a campanha mostrará conversas machistas geradas 
por homens em grupos de conversação por telemóvel, visando alertar e consciencializar 
os cidadãos para a importância da denúncia de tais situações e apela ainda para não 
serem cúmplices deste tipo de violência. Os spots terminam com uma mensagem de 
coragem e motivação para se agir.  
  
A denúncia da violência contra as mulheres começa por não participar em certas 
situações ou conversas, mesmo que possam ser aparentemente inofensivas. Porque a 
violência não começa com o primeiro insulto, mas por permitir conversas em que as 
mulheres são tratadas de forma degradante. Através desta campanha, o canal pretende 
continuar a dar voz ao seu compromisso de lutar contra a violência contra as mulheres, 
denunciando casos de sexismo que acontecem hoje em dia em muitos grupos de 
conversação por telemóvel. O objetivo é alertar a sociedade para não se tornar cúmplice 
da violência e agir pois, tudo pode começar com uma mensagem aparentemente 
inofensiva. 
  
A campanha será emitida a partir do dia 18 de novembro até ao dia 10 de dezembro, no 
Crime + Investigation, mas também nos canais AMC, BLAZE, HISTÓRIA e Odisseia 



e nas redes sociais dos canais e da APAV.  
  
Além de dar visibilidade a este problema tão presente na sociedade, através da 
campanha, no dia 25 de novembro, às 21h45, o Crime + Investigation assinala também 
a efeméride com a estreia de “O DESAPARECIMENTO DE JENNIFER DULOS”, um 
especial exclusivo sobre a história de Jennifer Dulos, mãe de cinco filhos que 
desapareceu a 24 de maio de 2019 no meio de um divórcio complicado e de uma batalha 
pela custódia legal dos seus filhos. O seu marido, Fotis, tornou-se o principal suspeito. 
Esta é uma história dramática que examina anos de casamento, a subsequente separação 
e detalhes do medo que Jennifer sentiu durante os últimos anos da sua relação, temendo 
pela sua vida e pela vida dos seus filhos. O que aconteceu a Jennifer Dulos? 
  
De recordar que, em 2020, a APAV apoiou um total de 8.720 mulheres vítimas de 
violência. 72,6% dos crimes assinalados pela APAV durante o ano de 2020 disseram 
respeito a crimes de violência doméstica.  
  
Se é vítima de violência, contacte a Linha de Apoio à Vítima da APAV - 116 006 
(chamada gratuita, dias úteis, 8h-22h). Apoio disponível através de Messenger, 
Instagram e videochamada. 

  
Sobre o Crime + Investigation  
 
Crime + Investigation é o primeiro canal de TV em Portugal dedicado à investigação de 
crimes reais. 
Produzido pela AMC Netwiorks International Southern Europe, o Crime + Investigation 
convida os espectadores a mergulhar na apaixonante busca pela verdade através da 
investigação criminal. Na sua ampla programação, o canal conta impactantes histórias 
que transportam o espectador até ao mais profundo mundo do crime e leva-o para além 
do ‘quê’ e ‘como’ para entender o ‘porquê’ e aumentar o seu conhecimento sobre a 
natureza humana e sua tenacidade na procura da verdade. 
O Crime + Investigation é uma marca de referência no género da investigação criminal. 
O CI está presente em mais de 85 países, tendo sido traduzido em 13 línguas e chega a 
mais de 61 milhões de famílias. Disponível na NOS (posição 113), MEO (posição 115) 
e NOWO (posição 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presidente do Governo garante “vontade colaborativa” para 
potenciar ação da APAV 

 

O Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, garantiu 
hoje existir do Executivo “vontade colaborativa” para potenciar a ação no 
arquipélago da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). 

Falando na abertura do seminário “Vítimas Especialmente Vulneráveis: que 
desafios?”, em Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro defendeu ser necessário 
aumentar a “capacidade instalada” da APAV, e garantiu apoio para “mais 
sinergias e mais intervenção” da associação nos Açores. 

O desafio da sociedade passa, defende o Presidente do Governo, não só pela 
prática da “investigação criminal” e do apoio à vítima, mas também pelo 
“espoletar de uma cultura em que haja o entendimento civilizacional” de que a 
violência é “intolerável”. 

“É um desafio de médio longo prazo de progresso e de atitude do que 
propriamente apenas um exercício de comunicação e de papel”, sublinhou. 

E concretizou: “Uma parte dessa violência é, infelizmente, sibilina porque 
muitas vezes os hábitos culturais permitem tolerância de um passado 
relativamente ao qual queremos virar a página, de modo a que, da tolerância, 
se passe à intolerância e à não-aceitação desses maus hábitos”. 

 

 



 

Oeiras assinala Dia Internacional 
pela Eliminação da Violência Contra 
as Mulheres 
 
O Município de Oeiras, através do 
Gabinete de Apoio à Vítima de Oeiras em 
parceria com a APAV, oferece um serviço 
de atendimento e apoio à vítima. 
Para assinalar o Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência Contra as 
Mulheres, foi lançada a campanha 
#PortugalContraAViolência.  

A campanha reforça a vigilância contra a violência doméstica e alerta para os impactos 
deste crime não só nas mulheres, mas também nas crianças, sendo divulgada em vários 
órgãos de comunicação social de âmbito nacional, regional e local, salas de cinema, 
meios de transporte, postos de combustíveis, hipermercados e rede de multibancos. 

O objetivo, num momento em que também os constrangimentos impostos pela pandemia 
de Covid-19 provocaram desafios acrescidos, é consolidar o sentido de responsabilidade 
coletiva, transmitir confiança a cada mulher, na sua luta, e à sociedade em geral, no 
combate a este crime, bem como divulgar as respostas e mecanismos de apoio às 
vítimas.  

A Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD), que 
abrange atualmente 95% território nacional, incluindo respostas especializadas de 
atendimento e acolhimento, registou até final do passado mês de setembro 97172 
atendimentos. 

A campanha, da responsabilidade da Secretária de Estado para a Cidadania e a 
Igualdade, Rosa Monteiro, e da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, 
com a colaboração da AMCV - Associação de Mulheres Contra a Violência, Associação 
Projeto Criar, Associação Ser Mulher, APAV - Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima, Associação Plano I, Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, Coolabora, 
Cruz Vermelha Portuguesa, Movimento Democrático de Mulheres, Mulheres Século 
XXI, UMAR - União das Mulheres Alternativa e Resposta e Quebrar o Silêncio 
Associação. 

A violência contra as mulheres e a violência doméstica é crime público e uma 
responsabilidade coletiva. Ligue 800 202 148 ou envie uma SMS para o 3060. 

O Município de Oeiras, através do Gabinete de Apoio à Vítima de Oeiras em 
parceria com a APAV – Associação de Apoio à Vítima, oferece também um serviço 
de atendimento e apoio à vítima através do contacto: 214 540 257, nos dias úteis entre 
as 10h e as 18h, ou através do e-mail: apav.oeiras@apav.pt. 
 

mailto:apav.oeiras@apav.pt


 

 
Intimidade e violência: quando o amor atraiçoa 
 
Ainda há um longo caminho a percorrer para combater este fenómeno que deve 
ser visto como uma violação grave dos direitos humanos, podendo entender-se 
como qualquer acto, omissão ou conduta que serve para infligir danos físicos, 
sexuais e/ou psicológicos, directa ou indirectamente. 

 

No dia 25 de Novembro assinala-se o Dia Internacional pela Eliminação da Violência 
contra as Mulheres. O conceito de violência contra as mulheres vai além da violência 
perpetrada no espaço doméstico, e inclui todas as agressões a que as mulheres são 
sujeitas, quer no espaço doméstico, quer nos espaços públicos, nas instituições e no 
trabalho, incluindo o tráfico sexual, o assédio, a discriminação, etc.. 

Centrando-nos na violência doméstica, perpetrada pelo companheiro, este problema 
multidimensional atinge proporções tais que ano após ano, continuamos a registar um 
aumento do número de casos e a dura realidade de mulheres de todas as condições e 
estatutos sociais, podendo variar em termos de severidade e de tipologia, ou seja, abuso 
sexual, abuso físico, abuso psicológico/emocional. 

Ainda há um longo caminho a percorrer para combater este fenómeno que deve ser visto 
como uma violação grave dos direitos humanos, podendo entender-se como qualquer 
acto, omissão ou conduta que serve para infligir danos físicos, sexuais e/ou psicológicos, 
directa ou indirectamente, por meio de enganos, ameaças, coações ou qualquer outra 



estratégia. Tem como objectivo intimidar a mulher, puni-la, humilhá-la ou mantê-la nos 
papéis estereotipados ligados ao seu género sexual ou recusar-lhe a dignidade humana, 
a autonomia sexual, a integridade física, mental e moral ou abalar a sua segurança 
pessoal, auto-estima ou a sua personalidade ou diminuir as suas capacidades físicas e/ou 
intelectuais. 

As agressões compreendem a violência física — bofetada, empurrão, murros, bater —, 
a violência sexual — coerção para ter relações sexuais, toques indesejados, violação —
, e os maus tratos emocionais — insultos, difamação, controlo e humilhação. 

O reconhecimento público da violência contra a mulher como um grave problema social 
tem crescido e alguns factores têm contribuído para a maior atenção a este fenómeno, 
como a redefinição do papel das mulheres na família e na sociedade, a maior abertura 
ao exercício dos seus direitos individuais e os testemunhos de vítimas, algumas delas 
figuras públicas. Porém, ainda há muita tolerância nos discursos sociais e nas atitudes 
face à violência, tanto da parte de quem assiste como das próprias vítimas. Um exemplo 
é a relativização da violência encarada como “menos grave”, como um empurrão, a 
impulsividade ou a agressão verbal. Frases como: “Fizeste por merecer”; “A culpa é da 
bebida”; “Foi só uma bofetada” – são muitas vezes proferidas pelas pessoas próximas 
da vítima mas não podem ser perpetuadas e as denúncias precisam assumir um papel 
mais preponderante na sociedade de modo a evitar a escalada e fins trágicos. 

É sabido que antes de a situação culminar em homicídio, muitas vezes, a vítima pôs em 
marcha esforços para obter ajuda, no entanto, o sistema legal não foi capaz de travar o 
agressor. Por outro lado, a voz dos agressores também espelha a tolerância, banalizando 
a violência, pelo facto de sustentarem crenças de auto desculpabilização, atribuição 
externa da culpa e minimização do dano causado à vítima. 

A violência poderá evoluir em ciclos de duração e frequência variáveis, começando pela 
tensão marcada por divergências de opinião, por exemplo. De seguida surge a agressão 
verbal, psicológica, física ou sexual, passando a negação dos efeitos da violência e por 
fim, a “lua de mel”, em que o agressor faz promessas, dá presentes e aproxima-se de 
forma afetuosa. Consoante as fases do ciclo, a mulher poderá não exprimir as mesmas 
queixas e desejar as mesmas coisas. Este ciclo e a manutenção da mulher nesta relação 
abusiva mantém-se pela esperança de mudança do parceiro, pelo afeto que a mulher 
ainda nutre pelo mesmo, pela falta de condições de sustento e de apoio familiar e social, 
pela vergonha e pelo medo de que as ameaças se transformem factos. 

A culpabilização e a responsabilização assumidas pela vítima no contexto do ciclo de 
violência são outros factores que ajudam a compreender o motivo pelo qual ela entra e 
sai da relação abusiva tantas vezes. 

As consequências na mulher são várias: da violência física, violência sexual e 
psicológica podem resultar múltiplas fraturas, hematomas, queimaduras, mordeduras, 
cortes, danos ao nível da audição e da visão, ansiedade, sentimentos de culpa, depressão, 
consumo de álcool, perturbação de stress pós-traumático, perturbações cognitivas e da 
memória (por exemplo, confusão mental, imagens intrusivas sobre o mau trato, 
dificuldades na tomada de decisão), alterações na imagem corporal, desespero, sensação 



de vazio, redução do prazer, etc. É comum que os efeitos dos maus tratos se prolonguem 
depois da cessação da violência. 

A redução da violência contra as mulheres só poderá ser conseguida através de uma 
intervenção em rede, multidisciplinar e coesa. Devem ser movidos esforços das 
instituições públicas e privadas, nas áreas da justiça, saúde, educação, serviços sociais, 
e políticas públicas, como uma causa de toda a comunidade e de toda a sociedade, desde 
os mais novos aos mais velhos. É preciso mudar crenças e discursos sociais promotores 
de condutas violentas e, em alternativa, estimular relações de género paritárias 
promovendo a autonomia e a resiliência das mulheres. 

As crianças devem ser protegidas atendendo ao impacto negativo que a exposição à 
violência doméstica constitui no seu desenvolvimento. Devem ser promovidas 
competências relacionais e competências de resolução de problemas junto das crianças 
e jovens que lhes permitam lidar com situações de conflito sem recorrer à violência. Os 
serviços que fazem atendimentos e os seus agentes precisam de formação séria e 
adequada à esta realidade. Acções de formação pontuais não bastam, é urgente a sua 
continuidade numa lógica de actualização e de monitorização, sobretudo com conteúdos 
com aplicabilidade eefectivae não com teorias que não se encaixam na nossa realidade. 

Ajudar estas mulheres a lidarem com o impacto desta situação traumática passa também 
por reconhecer e validar a sua experiência, escutando a sua história de modo a 
compreender as suas reações emocionais e comportamentais, os seus medos e dores, 
sem aumentar o seu sofrimento. 

Se precisar de ajuda procure a APAV da sua zona de residência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apav.pt/apav_v3/index.php/pt/contactos


 

Centenas desfilam em Lisboa pelo fim da 
violência contra as mulheres 
Só este ano já morreram 14 mulheres vítimas de violência doméstica, 
referiu Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade 

 
Centenas de pessoas manifestaram-se esta quinta-feira em Lisboa pelo fim da 
violência contra as mulheres, que este ano, segundo os números mais 
atualizados da violência doméstica, já vitimou 14 mulheres em Portugal. 

Na marcha que se repete anualmente na data que assinala o Dia Internacional 
da Eliminação da Violência Contra as Mulheres, várias centenas de pessoas 
marcharam entre o Largo do Intendente e a praça do Rossio, em Lisboa, 
maioritariamente mulheres, entoando slogans como "Deixa passar, deixa 
passar, sou feminista e o mundo vou mudar", "Caladas nos querem, 
rebeldes nos terão" e empunhando faixas e cartazes a lembrar as vítimas 
mortais da violência de género. 

Só este ano já morreram 14 mulheres vítimas de violência doméstica, referiu 
Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, que marcou 
presença na marcha, acrescentando que no total se registam já 20 homicídios, 
entre os quais o de uma criança, sendo os restantes homens. 

Depois de há dias ter ouvido a Procuradora-Geral da República criticar a falta 
de meios do Estado para o combate à violência doméstica, Rosa Monteiro 
recusou que o Estado esteja a falhar no essencial nesta matéria e referiu o 
investimento feito nos últimos anos nesta área, afirmando que "já está a ter 
reflexos". 



Sublinhou, por exemplo, o maior número de medidas judiciais de afastamento 
de agressores e de proteção das vítimas, revelados nos dados trimestrais 
compilados pelo Governo. 

"Nunca estamos satisfeitas, porque enquanto continuarem a viver 
mulheres em situação de violência e a serem assassinadas, evidentemente 
isso é um sinal que temos que intensificar e não podemos parar este 
trabalho, que exige uma mobilização coletiva, e para isso estas marchas, 
para isso as campanhas, para isso todo o trabalho de formação intensa", 
disse. 

Várias organizações para além dos coletivos feministas que organizam a 
marcha, desfilaram até ao Rossio, sendo visíveis faixas da Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), de um grupo representativo das 
Mulheres Socialistas (PS), entre o qual figuravam as deputadas Elza Pais e 
Romualda Fernandes, por exemplo, mas também de um conjunto de mulheres 
que alertava para a violência obstétrica, tema que tem vindo a ganhar relevância 
na luta feminista. 

Foi sobretudo por essa causa que Sandra Oliveira marchou esta quinta-feira 
pelas ruas de Lisboa. Doula (assistente de partos sem formação médica) há 17 
anos, diz que esse é o tempo que já leva a observar situações de violência 
obstétrica contra mulheres, mas também acompanhantes e até bebés, praticada 
por médicos e enfermeiros, "os abusadores" que "negam a existência do 
problema". 

Sandra Oliveira criticou as posições da Ordem dos Médicos e da Ordem dos 
Enfermeiros, considerando que tomaram "posições corporativistas" e espera 
que na discussão na Assembleia da República em torno de uma proposta de lei 
sobre esta matéria "saibam distinguir que não podem ir à mercê dos pareceres 
de quem é o abusador". 

Para a manifestante, a atitude perante esta problemática tem que ser alvo de 
uma "mudança generalizada", que acontece com educação. 

Helena Anton disse ter decidido marcar presença, porque "ainda é preciso, em 
2021, lutar por todas as mulheres e pela igualdade", por si, e pelas meninas para 
quem quer um futuro diferente. 

"Quero que no futuro as mulheres tenham liberdade e não sejam 
maltratadas. É uma luta de todos os dias que tem que se fazer e não só 
quando há manifestação, uma luta contra o machismo e sistema 
patriarcal", disse. 

A marcha terminou com a leitura de um manifesto lido pela organização, depois 
de ter atraído ao longo do percurso a atenção de muitos turistas, que 
surpreendidos pelo desfile ruidoso, foram parando e registando com os 
telemóveis a manifestação desta quinta-feira. 



 

Violência doméstica | Há sempre soluções 

 

Há sempre uma solução! 

De acordo com as mais recentes estimativas, em todo o mundo, cerca de 1 
em cada 3 mulheres ou raparigas com 15 ou mais, foi sujeita a violência física 
ou sexual por parte do seu parceiro ou de outra pessoa, pelo menos uma vez 
na sua vida. Sabia? 

Mas há sempre uma solução! Por muito difícil que seja, por muitos medos que 
tenha – há uma resposta para si! Por mais que não a valorizem – há uma nova 
vida à sua espera! E ainda que não acredite – há paz! Por muito que duvide – 
há instituições que a podem ajudar!  
 
Porque há saídas! E em Cascais existem dois Serviços de Apoio a Vítimas – 
APAV e Espaço V – confidenciais e gratuitos.  
 
A violência doméstica é um crime! E as agressões a qualquer pessoa, seja 
mulher, homem, jovem ou criança, feita reiteradamente ou não, têm de ser 
denunciadas. 
A resposta nunca pode ser o silêncio. 
Cascais não é, infelizmente, alheio a este fenómeno.  
 
O dia 25 de novembro, é Dia Internacional para a Eliminação de Todas as 
Formas de Violência Contra as Mulheres. A escolha deste dia assinala a 
morte, em 1960, das três irmãs Mirabal, ativistas políticas na República 
Dominicana, brutalmente assassinadas a mando do ditador Rafael Trujillo.
  
 



O Fórum Municipal de Cascais contra a Violência Doméstica desafiou, em 
2020, o encenador Manuel Jerónimo a criar peças artísticas que nos 
ajudassem a refletir, enquanto comunidade, sobre esta temática. E vale a 
pena revisitá-las. A série “A Montanha” retrata, nas várias fases da vida de uma 
mulher, os vários tipos de violência a que podem ser sujeitas – desde a infância 
à idade adulta, passando pela violência no namoro, o ultrapassar do medo, a 
perseguição, a coação…  
 
Porque “a arte pode transformar, a arte pode educar, mas é este seu poder de 
tocar, esta sua capacidade de chegar, de penetrar, de invadir o coração 
mesmo que o fechemos, que a torna fundamental. (…) Onde a informação não 
chega, a arte invade. Onde as mentalidades não se mudam, a arte conquista. 
Onde o coração não se dobra, a arte obriga. “ 

No atual contexto, e depois dos confinamentos devido à pandemia, as vítimas 
de violência doméstica continuam numa situação de risco agravado. 
Enquanto sociedade – como colegas, amigos/as, vizinhos/as e profissionais, 
todos nós temos a responsabilidade de estar atentos a este crime e de não 
“naturalizar” as situações de violência com que nos deparamos. 

Porque a Violência Doméstica é um crime público. Não seja cúmplice, não 
deixe de denunciar, saiba como ajudar em www.cascais.pt/vd. 
 
APAV (CASCAIS) - 214 664 271 | 2ª a 6ª - 10h-13h e 14h-19h  
ESPAÇO V - 210 994 321 | 2ª a 6ª - 10h-18h  
 
NOTA: O Fórum Municipal de Cascais contra a Violência Doméstica (FMCVD) 
conta com quarenta e dois parceiros e desenvolve, desde 2003, uma 
intervenção integrada com a missão de prevenir e combater a violência 
doméstica. 

 

 

 

http://www.cascais.pt/vd


 

 

 

Portugal na luta para eliminar a violência 
contra as mulheres 
"As mulheres não são números", sublinhou o Presidente de Portugal, numa mensagem 
difundida no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as 
Mulheres, que se se assinala desde há 40 anos e com chancela das Nações Unidas desde 
1999. 

Num comunicado da Presidência portuguesa, lamenta-se ainda o impacto negativo da 
Covid-19, com o o agravar do "isolamento a quebra de contactos, a ausência de 
alternativas, que condenaram tantas vítimas ao sofrimento enclausurado e silencioso". 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/11/dia-internacional-para-a-eliminacao-da-violencia-contra-as-mulheres/


A relação entre a pandemia e a assistência doméstica é o foco do mais recente estudo de 
Éva Fodor, professora de Estudos de Género e codiretora do Instituto da Democracia na 
Universidade Central Europeia, de Budapeste. 

"Acredito que nada do que possamos fazer seja suficiente para proteger as mulheres da 
violência. Em especial no contexto em que esta violência está a aumentar devido à 
pandemia e, em especial, num contexto em que muitos governos estão a recusar 
enfrentar este problema", aponta a professora húngara. 

A resistência da Hungria 

Éva Fodor lamenta alguns recuos registados na Europa em termos de políticas de 
combate à violência contra as mulheres. 

"Hungria, Polónia e Turquia são alguns exemplos. O governo húngaro rejeitou ratificar 
a convenção de Istambul. A Polónia retirou-se", destacou a professora, em declarações 
à Euronews, referindo-se à Convenção lançada pelo Conselho da Europa, em 2011, 
naquela cidade turca. 

 

A deputada única do LMP, um dos partidos da oposição de esquerda na Hungria, voltou 
agora, no entanto, a propor ao Parlamento magiar a ratificação da Convenção de 
Istambul. Num vídeo publicado no Facebook, Krisztina Hohn diz que "a vida sem 
violência é um direito fundamental de todas as mulheres e meninas", lançado uma 
conferência de imprensa onde criticou o Parlamento por não ter incorporado a 
Convenção no sistema jurídico húngaro e apelou a "todos para que não hesitassem em 
agir se soubessem de alguém que tivesse sido vítima de violência doméstica", defendo 
ainda um "reforço do sistema de sinalização" destes casos. 

O governo húngaro não fez muito para aumentar a igualdade entre 
homens e mulheres. 
Eva Fodor  
Professora de Estudos de Género, em Budapeste 

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention
https://www.facebook.com/hohnkrisztina/posts/323992896218586?__cft__%5B0%5D=AZUscn1f56bjoMCAjnz0egOpTbSaen7bucA4bgh3N5vtr0nAAvDb7S2RG3N4qlrXYN4ri8_qw2pbw2teCAeORbjMk8GnA0IKDP3f9dGeiWyTk64GEpCbetoc5tI5koQkxUceawWBMfUgev-ccfkylEqbuWEqulU2RNbeqDatrbsKTA&__tn__=%2CO%2CP-R


"De facto, o governo nega reconhecer o conceito de género, diz mesmo ser esse um dos 
motivos por ter recusado a Convenção de Istambul e defende que não há diferença de 
género, mas apenas uma diferença biológica entre homens e mulheres", explica a 
professora húngara. 

Éva Fodor acusa ainda o executivo magiar de usar "isto como desculpa para não apoiar 
as medidas de igualdade de género da União Europeia e evitar a aplicação de outras 
regulamentações para proteger as mulheres." 

Desde o passado fim-de-semana, a Europa tem sido palco de várias manifestações em 
defesa das mulheres.  
 

 

Agenda alargada em Portugal 

Além de outras iniciativas como o I Fórum Contra a Violência", realizado na semana 
passada, Portugal tem ainda esta quinta-feira diversas manifestações previstas pelo país, 
no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, 
nomeadamente a "Marcha pelo Fim da Violência contra as Mulheres", organizada por 
um conjunto de associações e coletivos feministas, com a presença da secretária de 
Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro. 

A marcha começou pelas 17h30, hora de Lisboa, no Largo do Intendente e tem o trajeto 
delineado até ao Rossio, onde, às 18 horas, a "Plataforma Já Marchavas" assinalou a 
data com uma "homenagem às mulheres vítimas de uma sociedade machista, sexista, 
racista, homofóbica, transfóbica e patriarcal!", exibindo uma manta "de retalhos", 
inspirada na Colcha de Retalhos da HIV ("AIDS Memorial Quilt"), iniciada nos anos 
1980 pelo movimento LGBT dos EUA. 



 

Cada retalho de tecido que compunha a manta foi dedicado a uma vítima, cozidos entre 
si, formando assim um memorial de homenagem a todas as mulheres assassinadas por 
violência em 2021. 

De acordo com um relatório do Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA), entre 
1 de janeiro e 15 de novembro deste ano, pelo menos 23 mulheres foram mortas em 
Portugal, incluindo 15 óbitos "motivados por questões de género", lê-se 
numa publicação da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), da qual faz 
parte o OMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta semana, entretanto, o governo português lançou a campanha 
#PortugalContraAViolência para apelar ao reforço da vigilância contra a violência 
doméstica e também alertar para os impactos deste crime não só nas mulheres, mas 
também nas crianças.  

https://www.facebook.com/UMARfeminismos/posts/10159342165489760?__cft__%5B0%5D=AZVpWUpHHyJa9R2Y2jR9X5g7GcatXIIrkf4wOhSgwZ9HU5X8BNmoeyOhQcUi3t-TqXEl80vaRVEVq64_0b3eKrMl_w0JeQCKLuFV9oS7AX_CcKrIv-egTyvjo-s4g3YxfTUYdMM9HbZgUTPPv5qaIt4t&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=campanha-portugalcontraaviolencia-lancada-hoje
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=campanha-portugalcontraaviolencia-lancada-hoje


A SER VÍTIMA? 
Existem algumas questões que podem ajudar a pessoa a perceber se está a ser vítima do 
crime de violência doméstica e a procurar ajuda, tais como:  

x Tem medo do temperamento do seu namorado ou da sua namorada? 
x Tem medo da reação dele(a) quando não têm a mesma opinião? 
x Ele(a) constantemente ignora os seus sentimentos? 
x Goza com as coisas que lhe diz? 
x Procura ridicularizá-lo(a) ou fazê-lo(a) sentir-se mal em frente dos seus amigos ou de 

outras pessoas? 
x Alguma vez ele(a) ameaçou agredi-lo(a)? 
x Alguma vez ele(a) lhe bateu, deu um pontapé, empurrou ou lhe atirou com algum 

objeto? 
x Não pode estar com os seus amigos e com a sua família porque ele(a) tem ciúmes? 
x Alguma vez foi forçado(a) a ter relações sexuais? 
x Tem medo de dizer “não” quando não quer ter relações sexuais? 
x É forçado(a) a justificar tudo o que faz? 
x Ele(a) está constantemente a ameaçar revelar o vosso relacionamento? 
x Já foi acusado(a) injustamente de estar envolvida ou ter relações sexuais com outras 

pessoas? 
x Sempre que quer sair tem que lhe pedir autorização? 

Fonte: APAV 
 
Linhas de apoio à Vítima em Portugal:  
– APAV: 116 006 (dias úteis: 09h – 21h);  
- CIG/Governo: 800 202 148/ Linha SMS 3060 (24 horas/365 dias por ano);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apav.pt/vd/index.php/features2


 

Cristina Canto Tavares apela à conjugação de esforços com vista 

a uma melhor e mais eficaz identificação dos casos de violência 
 

Vereadora da Câmara Municipal de Ponta Delgada Cristina Canto Tavares 
defendeu, esta manhã, a conjugação de esforços entre entidades públicas e 
privadas com vista a uma melhor e mais eficaz identificação daqueles que 

sofrem de violência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A autarca, que falava na sessão de abertura do Seminário-Debate “Vítimas 
Especialmente Vulneráveis: que desafios”, promovido pela Associação Portuguesa 
de Apoio à Vítima (APAV), considerou que “juntos podemos colaborar com vista à 
criação de organismos que ajudem a abalar consciências adormecidas e trabalhar 
no sentido de garantir intolerância relativamente à violência na consciência de 
tanta gente, quer em termos individuais, quer em contexto familiar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Vereadora do Desenvolvimento Social acrescentou ainda ser “imperativo que 
cada um de nós tome consciência da necessidade de criarmos uma nova cultura 
comunitária no que diz respeito à violência. Uma cultura de prevenção”, 
“competindo a todos e cada um de nós sensibilizar e educar familiares e amigos 
para a problemática da violência sempre numa perspetiva de prevenção”. 

No seu entender, esta é uma questão que se reveste de grande importância nos 
dias que decorrem, atendendo a que com a pandemia, com o confinamento e todos 
os problemas associados a esta realidade, aumentaram os casos de violência a 
toda a linha e aumentaram, também, os problemas psicológicos. 

Cristina Canto Tavares enalteceu o trabalho desenvolvido pela APAV, na pessoa do 
seu Presidente, João Lázaro, e da Gestora nos Açores Sílvia Branco, no âmbito do 
combate à violência e reiterou a disponibilidade do Município de Ponta Delgada 
para colaborar com a associação, dentro das competências que lhe são atribuídas. 

A sessão de abertura do evento contou, também, com a presença do Presidente 
do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro. 

Recorde-se que é missão da APAV apoiar as vítimas de crime, seus familiares e 
amigos, prestando a cada um deles um serviço de qualidade, gratuito e 
confidencial, bem  como contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas, 
sociais e privadas centradas no estatuto da vítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EPHTM PROMOVE PALESTRA SOBRE 'VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA, VIOLÊNCIA NO NAMORO' 

No dia 25 de novembro, é assinalado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres. 

Neste âmbito, a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira (EPHTM) alia-
se à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) para promover uma ação de 
sensibilização denominada 'Violência Doméstica, Violência no Namoro', que decorrerá 
entre as 10h30 e 12h30, na sala de conferências da Escola Profissional de Hotelaria e 
Turismo da Madeira, com a presença do diretor regional da Educação, Marco Gomes, e 
com a psicóloga Júlia Branco da APAV. 
 
O objetivo desta iniciativa, dirigida a alunos e professores, "visa educar para a cidadania 
plena, no âmbito da qual o crime de violência doméstica não tem lugar", refere um 
comunicado enviado à redação. 
  

 

 



 

Sessão de apresentação do projeto WITH YOU: 
acompanhamento de vítimas e testemunhas no 
sistema de justiça 

 

No dia 4 de novembro a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, com o apoio 
da Procuradoria-Geral da República, promove a sessão de apresentação do 
projeto With You: acompanhamento de vítimas no sistema de justiça e de 
lançamento dos materiais do projeto, que terá lugar no Estúdio da Duquesa, na 
Procuradoria-Geral da República, em Lisboa. 
A sessão contará com um painel diversificado de prestigiados/as oradores/as, 
de forma a promover o debate e a reflexão sobre as mais-valias do 
acompanhamento de vítimas e testemunhas, por um técnico especialmente 
habilitado, nas várias diligências processuais durante o decurso da sua 
participação no sistema de justiça. 
O evento resulta de uma extensa pesquisa desenvolvida no âmbito do projeto 
With You: acompanhamento de vítimas e testemunhas no sistema de justiça, 
com o objetivo de contribuir para a diminuição da vitimação secundária e/ou 
repetida que resulta da participação de vítimas e testemunhas de crime durante 
o processo penal. Com efeito, quer a Diretiva 2012/29/EU que estabelece 
normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da 
criminalidade quer várias disposições legais nacionais (e.g. Lei n.º 130/2015, 
de 04 de Setembro – Estatuto da Vítima, a Lei n.º 93/99 na sua versão atual – 
Lei de Proteção de Testemunhas, entre outras), vêm assumir e acautelar o 



acompanhamento de vítimas e testemunhas, sublinhando assim a sua 
relevância para a proteção das necessidades das mesmas e para um salutar e 
efetivo exercício dos seus direitos no sistema de justiça. 
O projeto, desenvolvido com a parceria da Procuradoria-Geral da República, da 
Guarda Nacional Republicana, da Direção-Geral de Administração da Justiça, 
do France Victimes (França), do Instituto de Reintegración Social de Euskadi 
(País Basco), do Victim and Witness Support Service Croatia (Croácia) e do 
Viesoji Istaiga Vilniaus Pazangiu Studiju Institutas (Instituto de Estudos 
Avançados de Vilnius, Lituânia), conta com o financiamento do Programa 
Justiça da União Europeia. 
A sessão de apresentação do projeto With You terá transmissão em streaming, 
no Facebook e Youtube APAV. Devido à capacidade limite do local do evento, 
o número de inscrições é limitado. 
Para se inscrever, siga este link. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/APAV.Portugal/
https://www.youtube.com/APAVportugal
https://apav.pt/apav_v3/index.php/pt/sessao-de-apresentacao-do-projeto-with-you


 

 

Suspeita que uma amiga ou familiar é vítima de 
violência? Saiba como ajudar (e o que nunca deve fazer) 

 
No dia em que se assinala o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as 
Mulheres importa saber como se deve agir (e o que jamais se deve fazer) quando 
sabemos ou suspeitamos que uma amiga, familiar, vizinha ou colega de trabalho possa 
estar a viver uma situação de violência doméstica. 

O primeiro ponto a assinalar é que os cenários de violência não se traçam somente de 
marcas físicas. Há sinais que podem indicar que a mulher é vítima de maus tratos 
psicológicos e essa forma de violência não pode ser subestimada nem vista como um 
“mal menor.” 

Sabia que ações como a devassa da vida privada através de imagens, conversas 
telefónicas, emails, revelar segredos e factos privados, violação de correspondência ou 
de telecomunicações são considerados atos de violência doméstica? Muitas vezes estes 
atos cometidos por parte dos companheiros ou companheiras ainda não são vistos pela 
própria mulher e pela sociedade civil como sendo uma forma de violência. 

E claro, existem as formas de violência mais evidentes para todos, como os maus tratos 
físicos e psíquicos, a ameaça, coação, injúrias, difamação e crimes sexuais, podendo 
num âmbito mais lato haver ainda os crimes de subtração de menor, violação da 
obrigação de alimento, homicídio tentado ou consumado, dano, furto e roubo. 

Se suspeita que uma amiga ou familiar possa estar a ser vítima de violência, pode ter um 
papel fundamental na vida dessa pessoa. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 
(APAV), em resposta à Multinews, considera que “a ajuda inicial de um amigo ou amiga 



ou de um familiar pode ser crucial para que a vítima de violência doméstica fale e peça 
ajuda para tentar sair da situação de violência em que vive e com que tem de lidar 
sozinha”. E esta ajuda pode ser o início do fim da situação de violência. 

Observe o comportamento da sua amiga/familiar sozinha e em contexto de casal 

De acordo com a APAV, estes são os comportamentos a que devemos prestar atenção 
sobre o estado da possível vítima: 

x Anormalmente bastante nervosa ou deprimida; 
x Cada vez mais isolada dos amigos e familiares; 
x Muito ansiosa sobre a opinião ou comportamentos do seu/sua namorado/a ou 

companheiro/a; 
x Ter marcas não justificadas e mal explicadas, como por exemplo nódoas negras, 

cortes ou queimaduras; 

De resto, repare no comportamento do companheiro/a da sua amiga: 

x Desvaloriza e humilha-a à sua frente e de outras pessoas; 
x Está sempre a dar ordens à sua amiga e decide tudo de forma autoritária; 
x Controla todo o dinheiro e os contactos e saídas sociais da sua amiga; 

Todos estes sinais podem indiciar uma situação de violência e não não deve ficar 
indiferente. 

Antes de tentar ajudar, saiba o que nunca deve fazer: 

Antes de mais, deve recomendar à sua amiga que procure apoio junto da APAV. Mas 
esta não é uma decisão tomada de ânimo leve e, por isso, por mais que sua intenção seja 
a de ‘salvar’ a vítima com urgência,  a associação alerta para o que não deve fazer: 

x Dizer à sua amiga o que fazer: a decisão é sempre da vítima; 
x Dizer-lhe que ficará desapontado se a sua amiga não fizer o que lhe disse para 

fazer ou se voltar para o/a agressor/a; 
x Fazer comentários que possam culpabilizar a vítima por ser vítima; 
x Tentar fazer “mediação” entre a vítima e o/a agressor/a; 
x Confrontar o/a agressor/a, porque pode ser perigoso para si e também para a 

vítima. 

“Ajudar como amigo/a ou familiar uma vítima de violência doméstica não significa ter 
de resolver pelos próprios meios a situação ou salvar a vítima. Por outro lado, é 
importante estar consciente que deixar uma relação violenta pode ser difícil, perigoso e 
demorar tempo”, sublinha a APAV. 

Em caso de emergência, ajude a planear uma fuga 

Se a vítima vive com o/a agressor/a: 

x Auxilie no planeamento da sua fuga de casa para uma eventualidade; 



x Não é aconselhável que tenha facilmente acessível armas, facas, tesouras ou outro 
objetos que possam ser usados como armas; 

x A vítima pode fazer uma lista de pessoas em quem confia, para contactar em caso 
de emergência e coloque o seu contacto nas teclas de contacto rápido do seu 
telemóvel; 

x A vítima pode estabelecer uma palavra-chave código com amigos, familiares ou 
vizinhos para chamarem a polícia; 

x A vítima deve ter sempre algum dinheiro consigo; 
x Deve fixar todos os números telefónicos importantes (polícia, hospital, amiga/o); 
x Deve também saber onde se encontra o telefone público mais próximo e se 

possuir telemóvel mantenha-o sempre consigo; 
x Pode preparar um saco com roupas e deixe-o em casa de amigas/os ou no 

trabalho, para o caso de precisar de fugir de casa; 
x Estar preparado/a para deixar a residência em caso de emergência; 
x Saber para onde ir se tiver que fugir. 

Durante a agressão: 

x A vítima deve referenciar áreas de segurança na casa onde haja sempre saída e o 
acesso a um telefone. Quando houver uma discussão evite a cozinha ou a garagem 
dado o elevado risco de aí se encontrarem facas ou outros objetos suscetíveis de 
ser usados como armas; 

x Deve tentar evitar igualmente casas de banho ou pequenos espaços, sem saídas, 
onde o/a agressor/a o/a possa aprisionar; 

x Se possuir telemóvel, deve mantê-lo sempre consigo e chamar a polícia ou um 
amigo. 

Se a vítima decidir sair de casa: 

x A vítima deve ter sempre consigo dinheiro, um cartão multibanco ou um cartão 
para utilizar um telefone público; 

x Saber a quem pode pedir abrigo ou dinheiro; 
x Utilizar uma conta bancária à qual o/ agressor/a não tenha acesso; 

Quando efetivamente a vítima sair de casa: 

x Nunca deve levar bens que pertençam ao/à agressor/a, porque isso pode ser 
motivo de represálias; 

x Deve guardar num só local cartão de cidadão, certidões de nascimento dos filhos 
(ou cartão do cidadão, cartões da segurança social, identificação fiscal, centro de 
saúde, passaporte, boletim de vacinas, carta de condução e documentos do 
automóvel, agenda telefónica, chaves (carro, trabalho, casa), livro de cheques, 
cartão multibanco e de crédito; 

x Se tiver crianças, pode levar os seus brinquedos preferidos e os seus livros 
escolares; 

x Se a vítima participar às autoridades policiais pode pedir, se necessário, no 
âmbito do seu processo penal, uma medida judicial de proibição do/a agressor/a 
o/a contactar. A violação dessa ordem judicial pelo/a agressor/a também é crime; 



x A vítima deve mudar de número de telemóvel e bloquear os endereços de email 
do/a agressor/a; deve também ter cuidado a dar os seus contactos pessoais (a nova 
morada, o novo número de telemóvel); 

x Se necessário, deve alterar as suas rotinas e os seus percursos habituais e 
conhecidos do/a agressor/a para casa, para o trabalho, para o ginásio, para as 
compras, ou outros locais. 

x Se possível, dar a conhecer a amigos, familiares, colegas a sua situação, uma vez 
que estes o/a podem ajudar a controlar os movimentos do/a seu/sua agressor/a; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres 
Campanha #PortugalContraAViolência 

 

 

 

 

Para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as 
Mulheres, é hoje lançada a campanha #PortugalContraAViolência. 

A campanha reforça a vigilância contra a violência doméstica e alerta para os 
impactos deste crime não só nas mulheres, mas também nas crianças, sendo 
divulgada em vários órgãos de comunicação social de âmbito nacional, regional 
e local, salas de cinema, meios de transporte, postos de combustíveis, 
hipermercados e rede de multibancos,. O objetivo, num momento em que 
também os constrangimentos impostos pela pandemia COVID 19 provocaram 
desafios acrescidos, é consolidar o sentido de responsabilidade coletiva, 
transmitir confiança a cada mulher, na sua luta, e à sociedade em geral, no 
combate a este crime, bem como divulgar as respostas e mecanismos de apoio 
às vítimas. 

A Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD), que 
abrange atualmente 95% território nacional, incluindo respostas especializadas 
de atendimento e acolhimento, registou até final do passado mês de setembro 
97.172 atendimentos. 

A campanha, da responsabilidade da Secretária de Estado para a Cidadania e 
a Igualdade, Rosa Monteiro, e da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 
Género, com a colaboração da AMCV – Associação de Mulheres Contra a 
Violência, Associação Projeto Criar, Associação Ser Mulher, APAV – Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima, Associação Plano I, Associação Portuguesa de 
Mulheres Juristas, Coolabora, Cruz Vermelha Portuguesa, Movimento 
Democrático de Mulheres, Mulheres Século XXI, UMAR – União das Mulheres 
Alternativa e Resposta e Quebrar o Silêncio Associação. 

A violência contra as mulheres e a violência doméstica é crime público e uma 
responsabilidade coletiva. Ligue 800 202 148 ou envie uma SMS para o 
3060 

https://youtu.be/UC8E-kOjNKg


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Governo lança campanha contra a "pandemia 
permanente" da violência doméstica 
O Governo apresenta hoje uma nova campanha contra a violência doméstica, 
que este ano já matou 19 pessoas, defendendo que “Enquanto houver uma 
mulher vítima de violência doméstica não vai ficar tudo bem” e lembrando o 
impacto nas vítimas. 

“É uma campanha muito centrada no retrato daquilo que são situações 
familiares e comuns, é uma situação familiar de violência em que há uma 
criança que presencia, que assiste, que por essa via também é ela própria 
vítima daquela situação de violência, que parece ser não uma novidade naquela 
família, mas um continuo”, explicou, à Lusa, a secretária de Estado para a 
Cidadania e a Igualdade. 

Tal como descreveu Rosa Monteiro, a criança expressa depois essa violência 
no seu desenho, dando uma “perspetiva de presente e futuro negra”. 

“A campanha joga precisamente com esse sentido do impacto profundo que a 
violência tem nas mulheres e nas crianças, ao mesmo tempo que apresenta 
uma saída, que é uma saída mais colorida, em que o desenho feito pela criança 
se transforma com a intervenção das pessoas que, no fundo, somos todas e 
todos nós, e que nos devemos mobilizar para a denúncia e para o apoio às 
pessoas que são vítimas”, explicou a secretária de Estado. 

Rosa Monteiro salientou que a campanha acaba por ter um lado “interessante 
e cativante” graças à ilustração, da autoria da artista visual portuguesa C’Marie, 
e aposta numa “ampla disseminação nos mais diversos canais e meios”, desde 
vários órgãos de comunicação social de âmbito nacional, regional e local, salas 



de cinema, meios de transporte, postos de combustíveis, hipermercados e 
também na rede de multibanco. 

O objetivo da campanha #PortugalContraAViolência, que serve para assinalar 
o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, é o de, 
“num momento em que também os constrangimentos impostos pela pandemia 
de covid-19 provocaram desafios acrescidos, consolidar o sentido de 
responsabilidade coletiva, transmitir confiança a cada mulher, na sua luta, e à 
sociedade em geral, no combate a este crime, bem como divulgar as respostas 
e mecanismos de apoio às vítimas”, tal como refere o comunicado do gabinete 
da secretária de Estado. 

Rosa Monteiro adiantou que a campanha inclui também a divulgação de um 
código QR, (um código de barras bidimensional que é lido através dos 
telemóveis), através do qual tem-se acesso a um guia de recursos com todas 
as respostas do país em matéria de violência doméstica, “onde as pessoas 
poderão procurar apoio e ajuda direta nas situações que presenciem ou que 
vivam de violência doméstica”. 

De acordo com a secretária de Estado, esta campanha é como que uma 
“sequela” da campanha lançada no ano passado e que remetia para casos de 
violência doméstica ocorridos nos períodos de confinamento, salientando que 
a campanha apresentada hoje também remete para uma situação doméstica e 
usa a imagem do arco-íris para remeter ainda para a situação de pandemia. 

“Primeiro [o arco-íris aparece] sem cores, a cinza e que se vai colorindo à 
medida que a intervenção das pessoas, do coletivo, da sociedade, no apoio 
àquela e àquela criança que aparecem depois à janela”, descreveu. 

Para Rosa Monteiro, a mensagem é clara: “Enquanto continuar a haver 
violência doméstica, não vai ficar tudo bem”. Disse ainda que a violência 
doméstica “é uma pandemia permanente na vida das mulheres e das crianças”. 

A campanha é da responsabilidade da secretária de Estado para a Cidadania 
e a Igualdade e da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), 
com a colaboração da AMCV - Associação de Mulheres Contra a Violência, 
Associação Projeto Criar, Associação Ser Mulher, APAV - Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima, Associação Plano I, Associação Portuguesa de 
Mulheres Juristas, Coolabora, Cruz Vermelha Portuguesa, Movimento 
Democrático de Mulheres, Mulheres Século XXI, UMAR - União das Mulheres 
Alternativa e Resposta e Quebrar o Silêncio Associação. 

Os números mais recentes mostram que nos primeiros nove meses do 
ano a violência doméstica matou 19 pessoas e que a Rede Nacional de 
Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD), que abrange 
atualmente 95% território nacional, incluindo respostas especializadas de 
atendimento e acolhimento, registou até final do passado mês de 
setembro 97.172 atendimentos. 
 



 

14 mulheres perderam a vida este ano em 
contexto de violência doméstica 

Para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as 
Mulheres, a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa 
Monteiro, e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género lançam hoje 
a campanha #PortugalContraAViolência, com a colaboração da AMCV – 
Associação de Mulheres Contra a Violência, Associação Projeto Criar, 
Associação Ser Mulher, APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, 
Associação Plano I, Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, Coolabora, 
Cruz Vermelha Portuguesa, Movimento Democrático de Mulheres, Mulheres 
Século XXI, UMAR – União das Mulheres Alternativa e Resposta e Quebrar o 
Silêncio Associação. 
 
A campanha, divulgada em vários órgãos de comunicação social de âmbito 
nacional, regional e local, salas de cinema, meios de transporte, postos de 
combustíveis, hipermercados e rede de multibancos, reforça a vigilância contra 
a violência doméstica e alerta para os impactos deste crime não só nas 
mulheres, mas também nas crianças. 
 
O objetivo, num momento em que também os constrangimentos impostos pela 
pandemia COVID 19 provocaram desafios acrescidos, é consolidar o sentido 

https://www.cig.gov.pt/area-portal-da-violencia/violencia-contra-as-mulheres-%20e-violencia-domestica/campanhas/campanha-portugalcontraaviolencia-2/


de responsabilidade coletiva, transmitir confiança a cada mulher, na sua luta, e 
à sociedade em geral, no combate a este crime, bem como divulgar as 
respostas e mecanismos de apoio às vítimas. 
 
A Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD), que 
abrange atualmente 95% território nacional, incluindo respostas especializadas 
de atendimento e acolhimento, registou até final do passado mês de setembro 
97.172 atendimentos. 
 
A violência contra as mulheres e a violência doméstica é crime público e uma 
responsabilidade coletiva. Ligue 800 202 148 ou envie uma SMS para o 3060. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Marcha assinalou em Leiria a luta pelo fim da 
violência contra as mulheres 
#nemmaisuma foi o mote do protesto organizado pela associação Mulher Século XXI, 
para dar visibilidade à problemática e apelar à denúncia.    

Cerca de 70 pessoas manifestaram-se esta tarde em Leiria pela eliminação da violência 
contra as mulheres, no dia internacional dedicado a esta luta. 

Promovida pela associação Mulher Século XXI, a ação visou não só dar visibilidade a 
esta problemática, como alertar a comunidade para o facto de se tratar do crime contra 
as pessoas mais participado e o que mais homicídios origina em Portugal, e apelar à 
denúncia. 

“É preciso acabar com a invisibilidade que existe neste processo. A violência doméstica 
é um crime publico e nós temos que olhar para o espaço ao nosso redor e não podemos 
ficar em silêncio. É um dever de cada um e cada uma de nós estar atento e ajudar as 
mulheres que não têm coragem suficiente para procurar as autoridades, chegar à 
polícia e apoiar essas mulheres”, afirmou Susana Pereira, presidente da associação 

Mulher Século XXI. 

https://www.regiaodeleiria.pt/2021/11/psp-de-leiria-regista-mais-de-dez-queixas-por-semana-por-violencia-domestica-no-distrito/
https://www.regiaodeleiria.pt/2021/11/psp-de-leiria-regista-mais-de-dez-queixas-por-semana-por-violencia-domestica-no-distrito/


 

Lembrando as 14 mulheres assassinadas este ano pelos seus companheiros em 
conjuntura de violência doméstica, a responsável frisou ainda que a manifestação 
#nemmaisuma visa também afirmar que “estamos aqui por elas” e “não deixar passar 
em branco as vidas que foram perdidas”. 

“Temos que tomar partido, é urgente tomar partido”, acrescentou, sublinhando que “as 
mulheres não param de morrer às mãos das pessoas que amam, dos companheiros de 
uma vida”. 

“Os homens também morrem e também são vítimas, e é por elas e também por eles, mas 
essencialmente por elas pelo número que são, que nós estamos aqui”, destacou, ainda 
que em Leiria conte “com uma rede grande de entidades que trabalham muito bem em 
conjunto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A manifestação, que começou cerca das 18 horas no largo do Papa, terminou no largo 
da República. Em representação do município que se associa a esta causa, Ana 



Valentim, vereadora da Ação Social, enalteceu a importância deste tipo de iniciativas 
pelo seu “impacto e visibilidade”. 

“Não podemos aceitar que mais mulheres morram vítimas de violência extrema”, 
considerou, defendendo o trabalho em parceria com vista à implementação de políticas 
de prevenção nesta área e criação de “projetos de sensibilização para as pessoas 
denunciarem estas situações”. 

A manifestou contou com o apoio e participação de responsáveis da PSP, do Ministério 
Público, da Câmara de Leiria, dos serviços de Saúde e dos Bombeiros Sapadores de 
Leiria, que apresentaram, no salão nobre dos Paços do Concelho, o calendário 
solidário criado para angariar fundos a favor das vítimas de violência doméstica 
apoiadas pela Mulher Século XXI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O primeiro calendário solidário dos Bombeiros Sapadores de Leiria está pronto e 
foi apresentado esta tarde na Câmara de Leiria 
O calendário pode ser adquirido no quartel dos Bombeiros Sapadores de Leiria ou na 
página dedicada à campanha #ninguemestasozinho. 

Sapadores de Leiria despem a camisola em calendário solidário contra a violência 
doméstica 
Outras iniciativas 

O município da Nazaré promove esta sexta-feira, dia 26, às 14h45, uma mesa redonda 
subordinada ao tema “A Violência Institucional – formas, efeitos e a proteção legal das 
vítimas”, em colaboração com a Mulher Século XXI. 

“Esta é uma temática da violência não muito explorada, mas que ganha uma crescente 
atenção por parte de académicos e profissionais. Muitos dos casos de burnout, que se 

https://www.regiaodeleiria.pt/2021/11/sapadores-de-leiria-despem-a-camisola-em-calendario-solidario-contra-a-violencia-domestica/
https://www.regiaodeleiria.pt/2021/11/sapadores-de-leiria-despem-a-camisola-em-calendario-solidario-contra-a-violencia-domestica/
https://ninguemestasozinho.pt/
https://www.regiaodeleiria.pt/2021/11/sapadores-de-leiria-despem-a-camisola-em-calendario-solidario-contra-a-violencia-domestica/
https://www.regiaodeleiria.pt/2021/11/sapadores-de-leiria-despem-a-camisola-em-calendario-solidario-contra-a-violencia-domestica/


identificam nos trabalhadores, poderão estar estreitamente ligados a este tipo de 
violência”, refere a autarquia, que irá transmitir a sessão em canal aberto através da sua 
página do Facebook. 

Também amanhã, mas em Pombal, a APEPI, através do Gabinete de Apoio às Vítimas 
de Violência, e o município apresentam a peça de teatro “Silêncios e Tanta Gente”, às 
21h30, no Teatro-Cine de Pombal. Trata-se de uma co-produção da Boutique da Cultura 
e do Movimento Democrático de Mulheres (MDM), escrita por Sandra Benfica, do 
MDM, que aborda a temática do tráfico de seres humanos. A entrada é gratuita mas 
sujeita a reserva de bilhete. 

Já no sábado, e pelo terceiro ano consecutivo, a associação Asteriscos – Lobos de Leiria 
organiza um workshop Defesa Pessoal Feminina, às 10 horas, no estádio de Leiria. A 
iniciativa, realizada em parceria com a Federação de Ju-Jitsu e Disciplinas Associadas 
de Portugal, visa transmitir os princípios da defesa pessoal como primeiro passo na 
prevenção de situações de perigo. A participação é gratuita mediante inscrição prévia 
pelo telefone 917 444 756 ou através do formulário disponível online. 

Contactos e números de emergência 
Associação Mulher Século XXI 
Largo Rainha Santa Isabel, Nº1 r/c Dto 2410-165 Leiria 
Tel. 244 821 728 
Tlm. 964 854 462 
Tlm. 910 908 368 
email. geral@mulherseculoxxi.com 
Centro de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica 
244 821 728 
Linha de Apoio à Vítima Idosa de Violência Doméstica (chamada gratuita) 
800 210 340 

Outros contactos 

112 – Número de telefone de emergência único europeu (chamada gratuita) 

144 – Linha Nacional de Emergência Social 

800 202 148 – Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica (CIG – 
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género) 

116 006 – Linha de Apoio à Vítima (APAV – Apoio à Vítima) (chamada gratuita – 
Dias úteis das 8 às 22 horas) 

SMS – 3060 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeufh31AfuCUK_7MAPrXGIQbdAnsH5UXnVoWO_CtX6GRMrOig/viewform?fbclid=IwAR0mVJjcNyCbg0zXtluXX7CeCp-06AANWnRXzD0nj697gQHeIUEzs9URwiE
https://www.mulherseculoxxi.com/
mailto:geral@mulherseculoxxi.com
https://www.cig.gov.pt/
https://www.cig.gov.pt/
https://apav.pt/apav_v3/index.php/pt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogadoras do Sporting deixam 
apelo às mulheres: “Não tenhas 
medo de pedir ajuda” 
25 de Novembro é o Dia Internacional para a 
Eliminação da Violência Contra as Mulheres e o 
Sporting Clube de Portugal (SCP) não quis deixar 
passar a data em branco. O clube juntou-se à 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) 
para desenvolver uma campanha que deixa um 
apelo muito claro: “Não tenhas medo de pedir 
ajuda.” 

Num vídeo realizado em parceria com o Futebol 
Feminino do SCP, elementos da equipa emprestam 
a voz e o rosto para lembrar que a violência pode 
não ser óbvia e que, por isso, é importante saber 
pedir ajuda. “Nem sempre dá para ler o que está nas 
entrelinhas” é a mensagem partilhada. 

O vídeo divulgado hoje nas redes sociais inclui 
ainda os contactos mais indicados para pedir apoio: 

116 006 é uma linha disponível nos dias úteis, das 8h às 22h, de acesso gratuito. 

 

 

 



 

 

 

Crime + Investigation junta-se à APAV pela denúncia de 
situações machistas 
Arranca hoje a campanha do canal Crime + Investigation, em parceria com a Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), que assinala o Dia Internacional para a 
Eliminação da Violência Contra as Mulheres. Até 10 de Dezembro, no canal dedicado 
a programas policiais, assim como no AMC, BLAZE, História e Odisseia e respectivas 
redes sociais, serão emitidos três spots que pretendem alertar e consciencializar a 
sociedade para a importância da denúncia de situações machistas. 

Este é o terceiro ano consecutivo em que o Crime + Investigation se junta à APAV para 
assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que 
se assinala a 25 de Novembro. A intenção é dar continuidade à campanha “Stop à 
Violência contra as Mulheres”, cujo conceito, este ano, tem como ponto de inspiração 
comentários sexistas tais como: “Tinha de ser uma mulher”, “ela é muito boa”, “ela deve 
ter feito algo para conseguir essa posição”, entre outras. 

Através de três vídeos, o canal irá 
revelar e denunciar esses 
comportamentos sexistas, sob a 
premissa “Muda o princípio da 
história. Tudo começa com uma 
mensagem”. A campanha mostrará 
conversas machistas geradas por 
homens em grupos no telemóvel, 
visando alertar e consciencializar os 

cidadãos para a importância da denúncia de tais situações e apelar ainda para não serem 
cúmplices deste tipo de violência. Os spots terminam com uma mensagem de coragem 
e motivação para se agir. 



 

Governo lança campanha contra a "pandemia 
permanente" da violência doméstica 
O Governo apresenta uma nova campanha contra a violência doméstica, que 
este ano já matou 19 pessoas, defendendo que "Enquanto houver uma mulher 
vítima de violência doméstica não vai ficar tudo bem" e lembrando o impacto 
nas vítimas. 

 

 

“ É uma campanha muito centrada no retrato daquilo que são situações 
familiares e comuns, é uma situação familiar de violência em que há uma criança 
que presencia, que assiste, que por essa via também é ela própria vítima daquela 
situação de violência, que parece ser não uma novidade naquela família, mas um 
contínuo", explicou, à Lusa, a secretária de Estado para a Cidadania e a 
Igualdade. 

Tal como descreveu Rosa Monteiro, a criança expressa depois essa violência no 
seu desenho, dando uma "perspetiva de presente e futuro negra". 

"A campanha joga precisamente com esse sentido do impacto profundo que a 
violência tem nas mulheres e nas crianças, ao mesmo tempo que apresenta uma 
saída, que é uma saída mais colorida, em que o desenho feito pela criança se 
transforma com a intervenção das pessoas que, no fundo, somos todas e todos 
nós, e que nos devemos mobilizar para a denúncia e para o apoio às pessoas que 
são vítimas", explicou a secretária de Estado. 



 

 

Rosa Monteiro salientou que a campanha acaba por ter um lado "interessante e 
cativante" graças à ilustração, da autoria da artista visual portuguesa C'Marie, e 
aposta numa "ampla disseminação nos mais diversos canais e meios", desde 
vários órgãos de comunicação social de âmbito nacional, regional e local, salas 
de cinema, meios de transporte, postos de combustíveis, hipermercados e 
também na rede de multibanco. 

O objetivo da campanha #PortugalContraAViolência, que serve para assinalar o 
Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, é o de, 
"num momento em que também os constrangimentos impostos pela pandemia 
de covid-19 provocaram desafios acrescidos, consolidar o sentido de 
responsabilidade coletiva, transmitir confiança a cada mulher, na sua luta, e à 
sociedade em geral, no combate a este crime, bem como divulgar as respostas e 
mecanismos de apoio às vítimas", tal como refere o comunicado do gabinete da 
secretária de Estado. 

Rosa Monteiro adiantou que a campanha inclui também a divulgação de um 
código QR, (um código de barras bidimensional que é lido através dos 
telemóveis), através do qual tem-se acesso a um guia de recursos com todas as 
respostas do país em matéria de violência doméstica, "onde as pessoas poderão 
procurar apoio e ajuda direta nas situações que presenciem ou que vivam de 
violência doméstica". 

De acordo com a secretária de Estado, esta campanha é como que uma "sequela" 
da campanha lançada no ano passado e que remetia para casos de violência 
doméstica ocorridos nos períodos de confinamento, salientando que a 
campanha apresentada hoje também remete para uma situação doméstica e usa 
a imagem do arco-íris para remeter ainda para a situação de pandemia. 



"Primeiro [o arco-íris aparece] sem cores, a cinza e que se vai colorindo à medida 
que a intervenção das pessoas, do coletivo, da sociedade, no apoio àquela e 
àquela criança que aparecem depois à janela", descreveu. 

Para Rosa Monteiro, a mensagem é clara: "Enquanto continuar a haver violência 
doméstica, não vai ficar tudo bem". 

Disse ainda que a violência doméstica "é uma pandemia permanente na vida das 
mulheres e das crianças". 

A campanha é da responsabilidade da secretária de Estado para a Cidadania e a 
Igualdade e da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), com 
a colaboração da AMCV - Associação de Mulheres Contra a Violência, 
Associação Projeto Criar, Associação Ser Mulher, APAV - Associação Portuguesa 
de Apoio à Vítima, Associação Plano I, Associação Portuguesa de Mulheres 
Juristas, Coolabora, Cruz Vermelha Portuguesa, Movimento Democrático de 
Mulheres, Mulheres Século XXI, UMAR - União das Mulheres Alternativa e 
Resposta e Quebrar o Silêncio Associação. 

Os números mais recentes mostram que nos primeiros nove meses do ano a 
violência doméstica matou 19 pessoas e que a Rede Nacional de Apoio às Vítimas 
de Violência Doméstica (RNAVVD), que abrange atualmente 95% território 
nacional, incluindo respostas especializadas de atendimento e acolhimento, 
registou até final do passado mês de setembro 97.172 atendimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apenas oito mulheres vítimas de violência 
doméstica pediram apoio criado há um ano 
 
O Instituto da Segurança Social, citado pelo Jornal de Notícias, adianta que os 
pedidos foram feitos por mulheres com idades entre os 35 e 62 anos, nos 
distritos de Lisboa, Porto, Coimbra e Vila Real. 

 

 

Oapoio para ajudar as vítimas de violência doméstica a reestruturar a vida em 
família foi criado há um ano, mas apenas oito mulheres o receberam. Os dados 
do Instituto da Segurança Social, citados pelo Jornal de Notícias, revelam que o 
apoio foi muito pouco utilizado. 

O valor do subsídio depende dos rendimentos da vítima, mas, no mínimo, trata-
se de 14 euros e 62 cêntimos por dia. A vítima tem também direito a 10 dias de 
licença para mudar de casa e reorganizar a vida familiar. Mas no primeiro ano 
desde a criação da medida apenas oito mulheres receberam o apoio. 

O Instituto da Segurança Social, citado pelo Jornal de Notícias, adianta que os 
pedidos foram feitos por mulheres com idades entre os 35 e 62 anos, nos 
distritos de Lisboa, Porto, Coimbra e Vila Real. 

A vítima tem de ser pró-ativa. Tem de preencher um formulário para pedir o 
apoio e ver reconhecido o estatuto de vítima, além de ter de provar que foi 
forçada a sair de casa. 



As associações de apoio às vitimas de violência ouvidas pelo JN admitem que o 
facto de apenas oito mulheres terem recebido o apoio possa estar relacionado 
com o medo de represálias ou desconhecimento da medida. 

O subsídio é também considerado insuficiente. Por exemplo, o valor mínimo 
para uma pessoa desempregada é de 146 euros. 

Daniel Cotrim, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), lamenta 
que a boa intenção de mudar a lei não tenha ajudado a maioria das vitimas de 
violência doméstica. O porta-voz da APAV adianta que o problema é conhecido 
pela própria Segurança Social, que está a tentar encontrar uma solução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Só oito mulheres receberam o apoio para 
vítimas de violência doméstica 
Apoio criado há um ano prevê uma licença de 10 dias para reestruturação da vida 
familiar e um subsídio. Bloco defende licença de um mês e uma maior divulgação do 
apoio. 

Segundo o Instituto da Segurança Social, citado pelo Jornal de Notícias 
(JN)(link is external), só oito mulheres 
vítimas de violência doméstica receberam o 
subsídio e a licença de dez dias criada há 
um ano. Os pedidos foram feitos por 
mulheres entre os 35 e 62 anos. 

Os distritos com mais solicitações foram 
Coimbra, Porto, Lisboa e Vila Real. Entre 
janeiro e setembro deste ano, foram 
acolhidas, no âmbito de situação de 
violência doméstica, 789 mulheres e 15 
homens. 

A União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) refere que “é muito 
importante que a licença exista”, alertando que pode haver vítimas com 
condições laborais precárias que não conseguem usufruir da licença com medo 
de represálias. A organização considera ainda que o valor mínimo diário 
atribuído é “manifestamente insuficiente”. 

O Bloco defendeu este ano o alargamento do período de licença para um mês e 
a necessidade de uma maior divulgação do apoio “porque podemos estar perante 
muitas pessoas que não sabem que têm direito a esta resposta. Não basta que a 
lei exista, é preciso que seja conhecida para que seja efetivamente utilizada. Não 
temos dados completos da utilização da licença, mas o facto de ser pouco 
utilizada não retira pertinência à medida”, disse o deputado José Soeiro. 

O JN contactou algumas associações de apoio à vítima, entre elas a UMAR e a 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), e nenhuma delas tem 
conhecimento de alguma vítima que tenha recorrido ao subsídio. 

Ilda Afonso, diretora técnica do centro de atendimento para mulheres vítimas 
de violência doméstica da UMAR, disse que “é muito importante que esta licença 
exista, mas do que sabemos nenhuma das nossas utentes acabou por pedir este 
apoio. Muitas mulheres têm situações de trabalho precário e essa situação da 

https://www.jn.pt/nacional/subsidio-para-vitimas-de-violencia-domestica-so-chegou-a-oito-mulheres-14350554.html?target=conteudo_fechado
https://www.jn.pt/nacional/subsidio-para-vitimas-de-violencia-domestica-so-chegou-a-oito-mulheres-14350554.html?target=conteudo_fechado


precariedade pode fazer com que não usufruam deste direito para não sofrer 
represálias”. 

No entanto, Ilda Afonso considera que o subsídio “é manifestamente 
insuficiente. Uma pessoa com rendimento mínimo ou desempregada vai receber 
146 euros. (As vítimas) têm de montar novamente uma casa, além da dificuldade 
que é pagar uma renda, porque são muito altas”. 

Só neste ano, a Rede Nacional de Apoio à Violência Doméstica registou cerca de 
360 contactos diários. 

PSP registou mais de 215 mil casos de violência 
doméstica em 20 anos 
Em comunicado, citado pela Lusa, a PSP reportou mais de 215 casos de violência 
doméstica em 20 anos, data em que passou a ser crime público. Nos dez 
primeiros meses deste ano, registaram mais de 11.400 denúncias. 

Existe uma tendência de diminuição das denúncias nos últimos anos, mas 
aumentou o número de detidos, tendo registado 732 detenções nos últimos dois 
anos (557 em 2019 e 723 em 2020). 

A PSP criou Estruturas de Atendimento Policial a Vítimas de Violência 
Doméstica (EAPVVD) e conta já com seis no Comando Metropolitano de Lisboa 
e uma no do Porto. 

O Gabinete de Atendimento e Informação à Vítima (GAIV), no Porto, foi o 
primeiro espaço criado neste âmbito no país e em oito anos de funcionamento 
registou 6.004 denúncias e realizou 18.069 atendimentos personalizados, 
acrescentou a PSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Centenas desfilam em Lisboa pelo fim da 
violência contra as mulheres 
Só este ano já morreram 14 mulheres vítimas de violência doméstica, referiu 
Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, que marcou 
presença na marcha, acrescentando que no total se registam já 20 homicídios, 
entre os quais o de uma criança, sendo os restantes homens. 

 

Centenas de pessoas manifestaram-se hoje em Lisboa pelo fim da violência contra as 
mulheres, que este ano, segundo os números mais atualizados da violência doméstica, 
já vitimou 14 mulheres em Portugal. 

Na marcha que se repete anualmente na data que assinala o Dia Internacional da 
Eliminação da Violência Contra as Mulheres, várias centenas de pessoas marcharam 
entre o Largo do Intendente e a praça do Rossio, em Lisboa, maioritariamente mulheres, 
entoando slogans como “Deixa passar, deixa passar, sou feminista e o mundo vou 
mudar”, “Caladas nos querem, rebeldes nos terão” e empunhando faixas e cartazes a 
lembrar as vítimas mortais da violência de género. 

Só este ano já morreram 14 mulheres vítimas de violência doméstica, referiu Rosa 
Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, que marcou presença na 
marcha, acrescentando que no total se registam já 20 homicídios, entre os quais o de 
uma criança, sendo os restantes homens. 



Depois de há dias ter ouvido a Procuradora-Geral da República criticar a falta de meios 
do Estado para o combate à violência doméstica, Rosa Monteiro recusou que o Estado 
esteja a falhar no essencial nesta matéria e referiu o investimento feito nos últimos anos 
nesta área, afirmando que “já está a ter reflexos”. 

Sublinhou, por exemplo, o maior número de medidas judiciais de afastamento de 
agressores e de proteção das vítimas, revelados nos dados trimestrais compilados pelo 
Governo. 

“Nunca estamos satisfeitas, porque enquanto continuarem a viver mulheres em situação 
de violência e a serem assassinadas, evidentemente isso é um sinal que temos que 
intensificar e não podemos parar este trabalho, que exige uma mobilização coletiva, e 
para isso estas marchas, para isso as campanhas, para isso todo o trabalho de formação 
intensa”, disse. 

Várias organizações para além dos coletivos feministas que organizam a marcha, 
desfilaram até ao Rossio, sendo visíveis faixas da Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima (APAV), de um grupo representativo das Mulheres Socialistas (PS), entre o qual 
figuravam as deputadas Elza Pais e Romualda Fernandes, por exemplo, mas também de 
um conjunto de mulheres que alertava para a violência obstétrica, tema que tem vindo a 
ganhar relevância na luta feminista. 

Foi sobretudo por essa causa que Sandra Oliveira marchou hoje pelas ruas de Lisboa. 
Doula (assistente de partos sem formação médica) há 17 anos, diz que esse é o tempo 
que já leva a observar situações de violência obstétrica contra mulheres, mas também 
acompanhantes e até bebés, praticada por médicos e enfermeiros, “os abusadores” que 
“negam a existência do problema”. 

Sandra Oliveira criticou as posições da Ordem dos Médicos e da Ordem dos 
Enfermeiros, considerando que tomaram “posições corporativistas” e espera que na 
discussão na Assembleia da República em torno de uma proposta de lei sobre esta 
matéria “saibam distinguir que não podem ir à mercê dos pareceres de quem é o 
abusador”. 

Para a manifestante, a atitude perante esta problemática tem que ser alvo de uma 
“mudança generalizada”, que acontece com educação. 

Helena Anton disse ter decidido marcar presença, porque “ainda é preciso, em 2021, 
lutar por todas as mulheres e pela igualdade”, por si, e pelas meninas para quem quer 
um futuro diferente. 

“Quero que no futuro as mulheres tenham liberdade e não sejam maltratadas. É uma luta 
de todos os dias que tem que se fazer e não só quando há manifestação, uma luta contra 
o machismo e sistema patriarcal”, disse. 

A marcha terminou com a leitura de um manifesto lido pela organização, depois de ter 
atraído ao longo do percurso a atenção de muitos turistas, que surpreendidos pelo desfile 
ruidoso, foram parando e registando com os telemóveis a manifestação de hoje. 
 



 

 

Considero importante e oportuno, manifestar a minha visão, através 
deste artigo de opinião, sobre um problema de interesse público, que 
nos deve dizer tanto e parece que fazemos tão pouco. No dia 25 de 
novembro, assinala-se o Dia Internacional para a Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres, e neste sentido, urge a necessidade de 
abordarmos este tema mais intensivamente, visto que os números são 
preocupantes. 

As causas mais evidentes de violência doméstica estão relacionadas 
essencialmente pelo domínio e controlo que os(as) agressores(as) 
exercem sobre a vítima, por meio de diversas ações, nomeadamente, 
isolamento relacional, o exercício de violência física e psicológica, a 
intimidação, o domínio económico e entre outros. 

Através de dados publicados, e sendo sujeitos a análise, verificou-se que 
no terceiro trimestre do ano de 2021, a ocorrência de 19 mortes (de 
ambos os géneros), por crimes de violência doméstica, que face ao 
período homólogo - terceiro trimestre do ano de 2020, a diferença 
apenas reside em menos um caso. Os mesmos dados também 
evidenciam, um aumento da implementação de medidas judiciais face 
ao período homólogo, que visam a proteção da vítima e o afastamento 
do agressor. 

Em suma, verificou-se (a) um aumento de cerca de 10% de medidas de 
coação de afastamento; (b) um aumento de 8,2% de medidas de 
coação de afastamento com vigilância eletrónica; (c) um aumento de 
pessoas integradas em programas para agressores em meio prisional 
(582%); e (d) um aumento de pessoas integradas em programas para 



agressores na comunidade (27%). Apesar dos dados serem otimistas, 
devemo-nos preocupar com os 19 casos de mortes que ocorreram, que 
infelizmente a Força Pública não conseguiu atempadamente 
corresponder às necessidades das vítimas. 

Na nossa região, apurámos através do Plano de Desenvolvimento Social 
Supraconcelhio do Tâmega e Sousa, apesar de não existir informação 
estatística desagregada por NUT III, é possível verificar a partir de alguns 
diagnósticos sociais atualizados, que a Violência Doméstica é 
efetivamente preocupante, que está muito relacionada com problemas 
sociais, tais como o desemprego, baixos rendimentos e a baixa 
qualificação. 

Neste sentido, e de acordo com o Relatório de Sustentabilidade Social 
do Município de Lousada, acredito que a criação de serviços de apoio e 
atenção a estas famílias são emergentes, nomeadamente deve-se ter 
enfoque: (a) na construção de um Centro de Acolhimento Social para 
vítimas de violência doméstica; (b) na criação de um equipamento 
transitório para este público-alvo; (c) no atendimento e 
encaminhamento de situações sinalizadas como vítimas de violência 
doméstica; (d) na criação de gabinete de apoio às famílias para 
potenciar a intervenção familiar e parental numa perspetiva sistémica; 
e (e) assegurar a mediação familiar para as questões da conflitualidade 
parental. 

Acredito também, que é lamentável, em pleno século XXI, acontecerem 
atrocidades desta dimensão. Colocando em causa todos e quaisquer 
direitos de liberdade de um determinado Ser Humano, a título gratuito 
para própria satisfação, ou por mera frustração. 

E neste sentido, o aumento de propaganda de ajuda e apoios a estes 
casos, deve ser ainda mais expressiva e os mecanismos mais 
responsivos. Medidas estas, que passam por (a) reforçar o apelo à 
denúncia anónima; (b) partilhar através de redes sociais, rádio, jornais, 
televisão e internet, sobre as plataformas e associações próprias de 
ajuda à vítima; (c) sensibilização do tema perante a sociedade; (d) 
colaborar com as entidades de apoio e promover a resposta atempada 
junto dos órgãos judiciais; e entre outras. Todos os esforços e ideias para 
o contributo da resolução destes casos é necessária e bem-vinda. 

Felizmente, Portugal possui uma vasta rede de apoios, que tem como 
objetivo pôr fim a casos de violência doméstica, das quais considero 
importante partilhar e poderão consultar aqui. Neste link estão 
consideradas associações como a Linha Nacional de Emergência Social 
(LNES); Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica; 

https://app.parlamento.pt/violenciadomestica/conteudo/seccao-links.html


Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género (CIG); Estrutura de 
Missão Contra a Violência Doméstica (EMCVD); Amnistia Internacional 
Portugal; Associação de Mulheres Contra a Violência (AMCV); Centro 
Anti Violência; Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV); Rede 
nacional de Gabinetes de Apoio à Vítima (GAV); Associação Portuguesa 
de Mulheres Juristas (APMJ); Plataforma Portuguesa para os Direitos da 
Mulher; União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR); e entre 
outras. 
De referir que na região do Tâmega Sousa a rede de apoio é designada 
por Rede Intermunicipal e Integrada de Apoio à Vítima - RIIAV do 
Tâmega e Sousa, cujo gabinete de apoio em Lousada define-se por 
Gabinete Flor de Lis, sito na Praça Dr. Francisco Sá Carneiro. Contudo, 
também acredito que não só as vítimas devem ser apoiadas, mas 
também o(a) agressor(a), deve ser orientado(a) numa direção que o 
permita melhorar da sua condição humana, não caindo no preconceito 
de o marginalizar. Deve-se promover junto destas pessoas, o tratamento 
psicológico e o apoio necessário para que as mesmas tenham a 
capacidade de viver com os seus erros, e possam reconstruir uma vida 
futura digna e sem preconceitos. Porque a marginalização só trará 
consequências negativas, quer para a pessoa, quer para as pessoas que 
a rodeiam. E todos merecemos a oportunidade de surpreender e 
mudar, porque felizmente o Ser Humano tem capacidade de 
aprendizagem e superação. 

Desta forma, deixo aqui o meu contributo, que apesar de breve acredito 
que seja útil para vivermos numa sociedade melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dia Internacional para a Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) assinala, a 25 de novembro, o Dia 
Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. A data, 
celebrada anualmente, pretende chamar a atenção de um problema que atinge 
mulheres de todo o mundo. 

De acordo com a ONU, uma em cada três mulheres em todo o mundo sofrem de 
violência sexual ou física ao longo da vida. Com o aparecimento da pandemia, o 
confinamento implementado pelos governos, trancou muitas mulheres em casa, 
juntamente com o seu agressor. 

Em Portugal, as participações de violência doméstica têm vindo a crescer de dia para 
dia, piorando agora, em período de pandemia. Segundo a ONU, “só em 2019, foram 
feitas 29,743 denúncias às forças de segurança portuguesas. Em 2020, já morreram 20 
mulheres, vítimas de violência doméstica. Desde 2004 já foram assassinadas 564 
mulheres”. 

De modo a combater a violência baseada no género, é exigido “um compromisso firme 
e o envolvimento dos governos, das organizações internacionais, das ONG e da 
sociedade civil em geral. Exige, sobretudo, o envolvimento dos homens”. 

António Guterres, Secretário-geral das Nações Unidas, deixa a mensagem de que “Não 
basta intervir após o ato de violência contra as mulheres. É também necessário agir a 
montante da violência, em particular, abordando normas sociais e desequilíbrios de 



poder. É importante que a polícia e os sistemas judiciais aumentem a responsabilização 
dos agressores e ponham fim à impunidade.” 

Campanha #PortugalContraAViolência 

Com início no dia 22 de novembro, segunda-feira, a campanha reforça a vigilância 
contra a violência doméstica e alerta para o impacto deste crime, não só nas mulheres, 
mas também em crianças. O objetivo é consolidar o sentido de responsabilidade 
coletiva, transmitir confiança a cada mulher, na sua luta, e à sociedade em geral, no 
combate a este crime, bem como divulgar as respostas e mecanismo de apoio às vítimas. 

A Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD), que 
abrange atualmente 95% território nacional, registou até final do passado mês de 
setembro 97.172 atendimentos. 

A campanha é da responsabilidade da Secretária de Estado para a Cidadania e a 
Igualdade, Rosa Monteiro, e da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, 
com a colaboração da AMCV – Associação de Mulheres Contra a Violência, Associação 
Projeto Criar, Associação Ser Mulher, APAV – Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima, Associação Plano I, Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, Coolabora, 
Cruz Vermelha Portuguesa, Movimento Democrático de Mulheres, Mulheres Século 
XXI, UMAR – União das Mulheres Alternativa e Resposta e Quebrar o Silêncio 
Associação 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UC8E-kOjNKg


 

“Dificilmente conseguiremos ter acesso 
ao número real de vítimas” 

 

25 de novembro, assinala-se o Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência contra as Mulheres. Nos 6 
munícipios das Terras de Santa Maria, a Feira é o que teve 
mais denúncias de violência doméstica feitas no ano passado 
e S. J. Madeira está em 4.º  

O Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres foi instituído em 
1999 pela Organização das Nações Unidas (ONU) para alertar para um problema que 
pode atingir as mulheres em casa, no trabalho, na rua, a nível físico, psicológico, sexual. 
Segundo o relatório anual da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima de 2020, quase 
75% das vítimas atendidas são mulheres.  
 
De acordo com os dados da PORDATA, em 2020, Santa Maria da Feira foi o concelho 



da região com mais denúncias apresentadas às forças de segurança pelo crime de 
violência doméstica contra cônjuges ou análogos (348 no total), seguindo-se Oliveira de 
Azeméis (150), Espinho (69), S. João da Madeira (55), Arouca (38) e Vale de Cambra 
(25). 
 
Como resposta a situações de violência, existem espaços que servem a região das Terras 
de Santa Maria, que abrange os seis municípios acima referidos, como o Espaço Trevo, 
em Santa Maria da Feira, e o Espaço Autora, em S. João da Madeira. O primeiro, 
inaugurado em 2006, alargou o âmbito territorial da sua ação em 2020, ano em que foi 
inaugurado o segundo.  
 
A Câmara de S. João da Madeira, até 20 de setembro, indicou que o número de processos 
em acompanhamento era de 30 e dos mais de 170 atendimentos feitos 81 foram 
psicossociais, cinco jurídicos e 92 de psicologia. Apenas duas dessas vítimas seriam do 
sexo masculino, sendo assim a maioria mulheres, em linha com o panorama nacional. 
No entanto, o munícipio não refere os concelhos de onde são as vítimas. 
‘O Regional’ pediu para falar com intervenientes do Espaço Aurora mas a vereadora da 
ação social, Paula Gaio, entendeu que “dado que se tratam de assuntos de enorme 
delicadeza e intimidade, que dificultam o processo de confiança” não era “de todo 
aconselhável”. “Em muitas das situações em acompanhamento, a relação técnico/vítima 
ainda se encontra em fase de ‘conquista’”, acrescentou a responsável, que também 
recusou a possibilidade de acedermos a testemunhos da vítimas por “a grande maioria, 
ainda se encontrar numa fase muito inicial de todo o processo”, o que implica que ainda 
esteja “a decorrer ou a aguardar abertura de processo em tribunal, tendo todas as pessoas 
estatuto de vítima, encontrando-se com um plano de segurança ativo e, bem assim, em 
estado de enorme fragilidade emocional”.  
 
Contactada pelo nosso jornal, a coordenadora do Espaço Trevo aceitou responder a 
algumas questões sobre a violência contra a mulher e não deixa de lembrar que falar de 
violência é falar de “qualquer forma de ação intencional (uso da força, coação ou 
intimidação) que lese a integridade, direitos e necessidades de outra pessoa” e que, nesse 
sentido, a violência contra as mulheres abrange “todos os comportamentos de violência 
baseados no género, comportamentos estes que tem como resultado ou consequência o 
sofrimento físico, sexual ou psicológico das mulheres”. 



 

Depois de críticas da PGR, Estado rejeita 
falhar na missão de erradicar a violência 
doméstica 

 

Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, marcou 
presença num desfile onde centenas protestaram pelo fim da violência contra 
as mulheres 

Centenas de pessoas manifestaram-se esta quinta-feira em Lisboa pelo fim 
da violência contra as mulheres, que este ano, segundo os números mais 
atualizados da violência doméstica, já vitimou 14 mulheres em Portugal. 

Na marcha que se repete anualmente na data que assinala o Dia Internacional 
da Eliminação da Violência Contra as Mulheres, várias centenas de pessoas 
marcharam entre o Largo do Intendente e a praça do Rossio, em Lisboa, 
maioritariamente mulheres, entoando slogans como “Deixa passar, deixa 
passar, sou feminista e o mundo vou mudar”, “Caladas nos querem, rebeldes 
nos terão” e empunhando faixas e cartazes a lembrar as vítimas mortais da 
violência de género. 

Só este ano já morreram 14 mulheres vítimas de violência doméstica, referiu 
Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, que marcou 
presença na marcha, acrescentando que no total se registam já 20 homicídios, 
entre os quais o de uma criança, sendo os restantes homens. 

https://cnnportugal.iol.pt/search?pagina=1&pesquisa=viol%C3%AAncia+dom%C3%A9stica
https://cnnportugal.iol.pt/sociedade/mortos/violencia-domestica-matou-19-pessoas-nos-primeiros-nove-meses-do-ano/20211119/6197540d0cf2cc58e7d3d224


Depois de há dias ter ouvido a Procuradora-Geral da República criticar a falta 
de meios do Estado para o combate à violência doméstica, Rosa Monteiro 
recusou que o Estado esteja a falhar no essencial nesta matéria e referiu o 
investimento feito nos últimos anos nesta área, afirmando que “já está a ter 
reflexos”. 

Sublinhou, por exemplo, o maior número de medidas judiciais de afastamento 
de agressores e de proteção das vítimas, revelados nos dados trimestrais 
compilados pelo Governo. 

"Nunca estamos satisfeitas, porque enquanto continuarem a viver 
mulheres em situação de violência e a serem assassinadas, 
evidentemente isso é um sinal que temos que intensificar e não podemos 
parar este trabalho, que exige uma mobilização coletiva, e para isso estas 
marchas, para isso as campanhas, para isso todo o trabalho de formação 
intensa", disse. 

Várias organizações para além dos coletivos feministas que organizam a 
marcha, desfilaram até ao Rossio, sendo visíveis faixas da Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), de um grupo representativo das 
Mulheres Socialistas (PS), entre o qual figuravam as deputadas Elza Pais e 
Romualda Fernandes, por exemplo, mas também de um conjunto de mulheres 
que alertava para a violência obstétrica, tema que tem vindo a ganhar 
relevância na luta feminista. 

Foi sobretudo por essa causa que Sandra Oliveira marchou hoje pelas ruas de 
Lisboa. Doula (assistente de partos sem formação médica) há 17 anos, diz que 
esse é o tempo que já leva a observar situações de violência obstétrica contra 
mulheres, mas também acompanhantes e até bebés, praticada por médicos e 
enfermeiros, “os abusadores” que “negam a existência do problema”. 

Médicos e enfermeiros tomam "posições corporativistas" 

Sandra Oliveira criticou as posições da Ordem dos Médicos e da Ordem dos 
Enfermeiros, considerando que tomaram “posições corporativistas” e espera 
que na discussão na Assembleia da República em torno de uma proposta de 
lei sobre esta matéria “saibam distinguir que não podem ir à mercê dos 
pareceres de quem é o abusador”. 

Para a manifestante, a atitude perante esta problemática tem que ser alvo de 
uma “mudança generalizada”, que acontece com educação. 

Helena Anton disse ter decidido marcar presença, porque “ainda é preciso, em 
2021, lutar por todas as mulheres e pela igualdade”, por si, e pelas meninas 
para quem quer um futuro diferente. 

"Quero que no futuro as mulheres tenham liberdade e não sejam 
maltratadas. É uma luta de todos os dias que tem que se fazer e não só 



quando há manifestação, uma luta contra o machismo e sistema 
patriarcal", disse. 

A marcha terminou com a leitura de um manifesto lido pela organização, depois 
de ter atraído ao longo do percurso a atenção de muitos turistas, que 
surpreendidos pelo desfile ruidoso, foram parando e registando com os 
telemóveis a manifestação de hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 “Se me matam, levantarei os braços do túmulo e 
serei mais forte”. A história do dia 25 de novembro 
A 25 de novembro assinala-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra 
as Mulheres e o dia não foi escolhido ao acaso 

Em 1999, a Assembleia Geral das Nações Unidas, instituiu o dia 25 de 
novembro como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as 
Mulheres. A escolha cumpre uma homenagem às irmãs Mirabal, assassinadas em 1960 
e um eterno símbolo da resistência dominicana. 

Quem são as três Mariposas? 

Nascidas numa família rica da região de Salcedo (República Dominicana), Patria (1924 
– 1960), Minerva (1927 – 1960) e Maria Teresa (1935), opuseram-se veementemente 
à ditadura de Rafael Trujillo, que vigorou na República Dominicana entre os anos de 
1930 e 1961, naquele que ficou conhecido como o regime trujillista. Durante esse 
tempo, todos os direitos civis foram violentamente reprimidos e todos os opositores 
perseguidos até à morte. 

Rafael Trujillo dominava e controlava totalmente o país e as três irmãs e os seus 
respetivos maridos, ativistas políticos, estavam na linha da frente das lutas para derrubar 
o ditador. Trujillo não tinha problemas em declarar publicamente que os seus grandes 
problemas e oponentes seriam a Igreja e as irmãs Mirabal. 

Para responder às ameaças de que eram vítimas, Minerva Mirabal assumiu, 
publicamente e sem medos, que “se me matam, levantarei os braços do túmulo e serei 
mais forte”. Uma frase que com o desenrolar dos acontecimentos tornou-se a bandeira 
de toda a luta e a representação mais fiel de quem foram estas três mulheres. 

A 25 de novembro de 1960, as três irmãs viajavam para visitar os seus maridos presos, 
quando foram intercetadas e violentamente assassinadas. Foram enforcadas, espancadas 
e o carro atirado de um precipício para simular um acidente rodoviário. Quando 
assassinadas, tinham entre 26 e 36 anos e 5 filhos 

O crime causou indignação e resposta imediata de toda a população, tendo terminado no 
assassinato de Rafael Trujillo, seis meses depois. Fez-se cumprir assim a promessa 
de Minerva Mirabal e o assassinato sangrento das três mulheres foi um dos principais 
momentos desencadeador da queda do regime trujillista. 

Com todos os acontecimentos, as três irmãs converteram-se num símbolo mundial da 
luta da mulher e ficaram eternizadas como Las Mariposas (as borboletas). Em 2020 
a revista Time distinguiu-as como as mulheres do ano 1960. 

https://time.com/5793594/mirabal-sisters-100-women-of-the-year/


Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres 

Desde o seu assassinato, o dia 25 passou automaticamente a ter um forte significado na 
América Latina. E, em 1981, durante o primeiro Encontro Feminista da América 
Latina e Caribe (Encuentros Feministas Latinoamericanas y del Caribe) em Bogotá, 
foi declarado como dia de luta contra a violência contra a mulher. 

Em 1999 a Assembleia Geral das Nações Unidas designou o 25 de novembro como 
o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. O 
termo “violência contra a mulher” está definido pelas Nações Unidas como “todo ato 
de violência baseado no género que tem como resultado possível ou real um dano físico, 
sexual ou psicológico, incluídas as ameaças, a coerção ou proibição arbitrária da 
liberdade, que pode ocorrer tanto na vida pública quanto na vida privada”. 

Pretende-se assim que neste dia sejam organizadas atividades para sensibilizar sobre 
este problema e para celebrar as mulheres que, como se não soubessem o significado da 
palavra medo, abdicaram da própria vida para derrubar um regime que destruía o seu 
país há três décadas. 

Chegamos a 2021. Que caminho (ainda) nos falta percorrer? 

A 25 de novembro devem ser assinaladas, para nunca serem esquecidas, todas as 
questões de violência contra a mulher. Sejam elas a violência doméstica, a mutilação 
genital feminina, o casamento infantil, o assédio e a violência sexual. 

Em Portugal, realizou-se pela primeira vez (entre 17 e 18 de novembro) o Fórum 
Contra a Violência, da responsabilidade da Comissão para a Cidadania e a 
Igualdade de Género (CIG). Foram discutidos temas como os mecanismos de 
intervenção nas 72horas após uma denúncia, as medidas judiciais que visam a proteção 
da vítima e afastamento da pessoa agressora e o apoio psicoterapêutico a crianças e 
jovens na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. 

Para assinalar este ano o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as 
Mulheres, foi iniciada a campanha #PortugalContraAViolência, para alerta para os 
impactos deste crime não só nas mulheres mas também nas crianças. 

A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) iniciou uma campanha que 
procura “desconstruir ditados populares, enfatizar a necessidade de rutura com 
preceitos culturais que continuam a justificar e legitimar o injustificável, deixando às 
pessoas vítimas e testemunhas uma mensagem de que existem alternativas, que passam 
especificamente pelas respostas de apoio e proteção que constituem a rede nacional de 
apoio às vítimas de violência doméstica (RNAVVD)”. 

Em declarações à agência Lusa, Rosa Monteiro, secretária de Estado para a 
Cidadania e a Igualdade, revelou que, até ao final do mês de setembro, 19 pessoas 
foram mortas em contexto de violência doméstica: eram 14 mulheres e cinco homens. 
A violência doméstica levou também mais de 31 mil pessoas a serem atendidas e outras 
duas mil a serem acolhidas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência 

https://www.cig.gov.pt/
https://www.cig.gov.pt/
https://www.cig.gov.pt/area-portal-da-violencia/violencia-contra-as-mulheres-e-violencia-domestica/campanhas/campanha-portugalcontraaviolencia/
https://www.publico.pt/2021/11/19/sociedade/noticia/violencia-domestica-matou-19-pessoas-nove-meses-ano-1985567


Doméstica. Rosa Monteiro assume que “são números brutais” e que por isso 
mesmo “têm de nos continuar a inquietar”. 

Há lutas que parecem nunca ter um fim mesmo se pensarmos em toda a evolução 
conseguida durante os últimos anos. Urge sempre falar, não esquecer, recordar, não ter 
medo. Porque, como assume o slogan da campanha deste ano, inspirado na preocupação 
crescente nos casos de violência doméstica durante a pandemia, “enquanto houver uma 
mulher vítima de violência doméstica, não vai ficar tudo bem”. E, com a força da luta 
das Mirabal, estamos cá a 25 de novembro e em todos os dias do ano. 

A violência contra as mulheres e a violência doméstica são crime público e uma 
responsabilidade coletiva. Ligue 800 202 148. 
Outros contactos que podes usar para denunciar algum caso: 

Linha Nacional de Emergência Social (LNES) – 144 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) – 116 006 
UMAR – 21 886 70 96 
Estrutura de Missão Contra a Violência Doméstica – 21 312 13 04 

Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres: 
– 21 798 30 00 (Lisboa) 
– 22 207 43 70 (Porto) 

Associação de Mulheres Contra a Violência – 21 380 21 60 
Associação Portuguesa de Mulheres Juristas – 21 759 44 99 
Fundação Byssaia Barreto (Coimbra) – 239 83 20 73 

 

 
 

 

 



 

 

 

Por uma melhor justiça para as vítimas: 
a violação não deve ser crime público 

 
Como jurista investida no debate relativo à violência sexual e na procura das 

suas soluções de justiça, quero adicionar nuance a esta discussão atual e 
importante. Justificarei assim a minha posição, que espero que possa ser 

considerada pelo movimento feminista e dos direitos das vítimas e por todas 
que lerem, pois sei que partilhamos o objetivo de acabar com a violência 

sexual e trazer justiça às suas sobreviventes. 

Hoje, dia 25 de Novembro, marca-se o Dia Internacional pela Eliminação da 
Violência contra a Mulher. Prevê-se para este dia a apresentação na 
Assembleia da República uma petição com mais de 100.000 assinaturas que 
sugere à mesma que converta o crime de violação num crime público, dando 
continuidade a um longo debate sobre a natureza processual destes crimes. 
Apesar da clara popularidade e preocupação social em torno do tema, não me 
parece que a discussão desta medida tenha sido realmente profunda. É 
apresentada pelos partidos e movimentos feministas que a defendem como 
moralmente consensual pelo seu simbolismo – ela sinaliza um compromisso 
forte de combate a este crime, e à violência sexual como um todo. E a essa 
retórica que privilegia as consequências simbólicas de uma política à discussão 
das suas consequências práticas alia-se a habitual desinformação que infeta 
qualquer discussão sobre o direito, cujo aparelho ainda aliena muitos de uma 
participação ativa na democracia.  

Como jurista investida no debate relativo à violência sexual e na procura das 
suas soluções de justiça, quero adicionar nuance a esta discussão atual e 
importante. Justificarei assim a minha posição, que espero que possa ser 
considerada pelo movimento feminista e dos direitos das vítimas e por todas 
que lerem, pois sei que partilhamos o objetivo de acabar com a violência sexual 
e trazer justiça às suas sobreviventes. Acho que esta é uma medida 
prejudicial às sobreviventes ao ignorar a diversidade das suas 
experiências e das suas vontades, e que existe uma série de direções 
alternativas a considerar com mais urgência para atingir uma justiça 
realmente transformativa para elas, e para a construção de uma sociedade 
mais feminista. 

A complicada relação entre o público e o privado 
 
A postura do sistema de justiça sobre os crimes de violência sexual e violência 
doméstica tem historicamente sido contestada, principalmente por movimentos 
feministas que vêm na natureza pública destes crimes vários benefícios. Esta 

https://expresso.pt/sociedade/2021-10-20-Peticao-para-converter-a-violacao-em-crime-publico-com-100-mil-assinaturas-e0d4fccd
https://peticaopublica.com/?pi=PT107082


discussão reflete preocupações históricas do movimento feminista 
internacional, que na sua segunda vaga começou a politizar e trazer a público 
temáticas historicamente relegadas para o domínio privado — o trabalho 
doméstico, a violência doméstica e sexual, os papéis de género, entre outros 
—, na tentativa de criar uma responsabilidade comunitária pela mudança 
destas condições. O pessoal é político foi o mote desta transformação, e 
ressoa ainda em muitos ativismos feministas. Em Portugal, a discussão 
relativa à natureza pública dos crimes de violação e coação sexual teve já lugar 
na Assembleia em 2014, por iniciativa do Bloco de Esquerda, bem como em 
2019, 2020, e ainda este ano, tanto quanto consegui apurar.  

Em Março de 2021, foram apresentados projetos de lei do Bloco de 
Esquerda, Iniciativa Liberal, Chega, e pelas deputadas não inscritas Cristina 
Rodrigues e Joacine Katar Moreira. A apresentação súbita de projetos por 
vários partidos esteve relacionada com um caso mediático em que um 
homem confessou uma violação num live do Instagram — e sobre esta rapidez 
do legislador a reagir a casos mediáticos e o cuidado que ela nos exige, escrevi 
na altura para o Observador. O presidente da Assembleia questionou a 
constitucionalidade do projeto de lei do Chega por incluir a sanção acessória 
de castração química. Todos estes projetos de lei, nestes vários momentos, 
não obtiveram maioria na votação parlamentar e não alteraram por isso a lei.  

Um argumento pela medida, apontado recentemente pela  jurista Inês Melo 
Sampaio numa crónica para o Setenta e Quatro e por outras juristas ao longo 
dos anos, refere-se à Convenção de Istambul – Convenção do Conselho da 
Europa para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a 
Violência Doméstica – que Portugal ratificou em 2013, sendo o primeiro país da 
União a fazê-lo. A Convenção exige a natureza pública dos crimes de violência 
sexual, incluindo violação (artigo 36º) ao dizer, no seu artigo 55º nr. 1, que não 
deve depender da vítima a denúncia e o processo destes crimes. O Comité 
GREVIO, que monitoriza a implementação da Convenção, já referiu aliás este 
incumprimento por parte de Portugal em 2018. Não ignorando esta obrigação e 
o mérito da Convenção, a lei não é um argumento moral, e se não serve os 
interesses dos que visa deve ser mudada. É por isso importante discutir 
primeiro se a medida faz sentido para o nosso contexto e daí retirar 
consequências. 

Se há muito de comum entre estes crimes, e se podem abarcar-se todos na 

categoria de crimes de violência de género, há também muito que os distingue e 

que exige políticas públicas distintas para a sua prevenção e procedimentos de 

justiça. 

Quanto à comparação que dita que as políticas públicas para a violência 
doméstica e para a violência sexual devem ser semelhantes, e o consequente 
argumento de que se a violência doméstica é um crime público, também os 
crimes de violência sexual o devem ser, parece-me uma perigosa falsa 
equivalência, tal como à APAV, que diz no seu parecer de 2021: “Enquanto, em 
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https://www.esquerda.net/artigo/bloco-apresenta-projeto-para-que-violacao-seja-crime-publico/66253
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https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/posicao_APAV_natureza_crime_violacao_mar_2021.pdf


virtude das políticas públicas adotadas na área da violência doméstica, das 
sucessivas alterações ao quadro legal e das diversas ferramentas ao dispor 
dos diferentes profissionais, as vítimas deste crime beneficiam de um 
enquadramento cada vez mais robusto e abrangente ao nível da informação, 
proteção e apoio, as vítimas de violação estão ainda longe de um tratamento 
sequer aproximado, pelo que a mera imposição de um procedimento criminal 
que não tenha em conta a sua vontade não só não supre as lacunas existentes 
como pode constituir um fator adicional de vitimação”. 

Se há muito de comum entre estes crimes, e se podem abarcar-se todos 
na categoria de crimes de violência de género, há também muito que os 
distingue e que exige políticas públicas distintas para a sua prevenção e 
procedimentos de justiça. A própria categoria de “violência de género” não é 
consensual no movimento feminista e da defesa do direito das vítimas, podendo 
perder muito do seu significado ao uniformizar situações tão diferentes. 
Esmiuçando essa divergência, o que distingue a violência doméstica é a 
natureza da relação entre a vítima e o agressor, e não os próprios atos, já que 
violência sexual no seio de uma relação de proximidade (segundo critérios do 
artigo 152º do Código Penal) é considerada também violência doméstica.  

Estamos então a falar de contextos e de dinâmicas de poder muito diferentes 
nestes dois tipos de crimes. Na violência sexual, não inserida numa relação 
considerada doméstica, temos situações como o date rape, a violência sexual 
em contexto universitário e profissional, e aquela erradamente vista como o 
arquétipo da violação mas parte deste espetro, a violação de rua, além de 
muitas outras situações. Ora, quer isto dizer que, ao contrário destas 
situações, tudo o que seja violência sexual numa relação prevista no 
artigo 152º – a violação conjugal ou no namoro (ou por ex-cônjuges e ex-
namoradxs), o abuso por familiares, o abuso de pessoas incapazes ou 
economicamente dependentes pelos seus cuidadores – já é crime público, 
pois constitui um crime de violência doméstica. 

Tornam-se assim incompreensíveis certos comentários e argumentos, como 
quando o deputado da IL referiu à Renascença “o facto de muitos dos crimes 
de violação ocorrerem em espaço familiar” como motivo para a natureza pública 
do crime. Acho importante visualizar a diferença entre estas situações, para 
perceber que de um lado lidamos com dinâmicas de contínuo poder de uma 
pessoa sobre outra, de possível controlo económico e continuado, de possível 
coabitação e interdependência e de existência de uma relação de fundo; 
enquanto que do outro lidamos com situações normalmente, mas nem sempre, 
pontuais de exercício de violência, em contextos distintos e que merecem uma 
atenção particular.  

Desmistificando esta falsa equivalência entre situações que não devem ser 
equiparadas, o que significa concretamente um crime ser público, semi-público 
ou particular? Este pequeno vídeo faz uma explicação breve, que eu resumo 
aqui. As principais consequências da alteração do crime de violação de 
semi-público para público seriam então: o alargamento do prazo de 
prescrição destes crimes; a possibilidade de denúncia por qualquer 
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pessoa, sendo a investigação obrigatória e já não dependente de 
apresentação de queixa pela vítima.  

Uma consequência essencial que fica entrelinhas, e que está na base dos 
argumentos a favor da medida, é o alegado poder simbólico desta alteração, 
conferindo gravidade social ao crime. Segundo o parecer da APAV de 2021, 
um benefício desta natureza pública é efetivamente a criação da mentalidade 
de que é responsabilidade comunitária a defesa destas vítimas – embora ainda 
assim não defendam a sua natureza pública, mas sim uma natureza pública 
mitigada com válvula de escape que permita às vítimas arquivar o processo a 
qualquer momento. Se ainda estiverem confusas sobre estes aspetos legais, e 
se no futuro tiverem algumas dúvidas sobre esta ou outras questões na área, 
aconselho-vos a ligarem para o InfoVítimas, que tem o número gratuito 116 
006. 

As respostas erradas às preocupações certas 
Esclarecida a parte mais jurídica, o que me faz acreditar que esta é uma má 
solução legislativa é que não responde ao contexto em que vivemos nem 
oferece uma mudança significativa no apoio que oferecemos às vítimas-
sobreviventes. O poder da lei de mudar mentalidades é sobrestimado, e as 
consequências materiais para vítimas e agressores ignoradas. Constata-se 
um facto: há muito poucas denúncias do crime de violação e outros 
crimes de violência sexual, levando a um sentimento generalizado de 
impunidade que ultrapassa as próprias sobreviventes e afeta toda a 
sociedade, e em particular as mulheres que reconhecem nas suas vidas as 
consequências desta cultura de impunidade e desculpabilização. Esta petição 
e semelhantes iniciativas respondem a esse facto dizendo: devemos aumentar 
as denúncias destes crimes para combater esta impunidade e aumentar a 
nossa segurança comum.  

Eu e outras respondemos a esta constatação com uma pergunta: porque é que 
tantas pessoas escolhem não denunciar estes crimes? Antes de as 
empurrarmos para o sistema de justiça e difundirmos a obrigatoriedade 
moral da denúncia, como se as vítimas carregassem um dever simbólico 
de usar o seu caso para atingir, mais do que justiça para si próprias, 
justiça para todas as mulheres, temos que pensar profundamente sobre 
como o sistema de justiça as trata, e sobre que tipo de justiça ele 
realmente produz. A sua escolha de não denunciar não denota passividade, 
mas sim agência na sua desidentificação com as soluções deste sistema, com 
os seus agentes e com o seu procedimento.  

As necessidades públicas de justiça não podem eclipsar a posição individual 
da vítima, e ela não pode ser forçada a carregar o peso de um processo longo 
e invasivo em favor do avanço de uma justiça que não é feita para apoiar 
sobreviventes. Já dizia a intervenção do PCP na discussão de 2019 que “[a 
vítima] não pode ser instrumental à realização de uma Justiça pública”. Esta 
procura de medidas simbólicas é aliás sinónimo de um abordagem top-down 
de mudança social através da lei, como explica Lola Olufemi no livro Feminism, 
Interrupted, que não considera os limites do poder da lei, e que não atua sobre 
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as origens dos fenómenos que tenta legislar. A lei penal está pensada como 
um instrumento limite de atuação sobre a sociedade, e tentar alterar uma 
cultura patriarcal de normalização da violência sexual através dela é 
ingénuo e ineficaz. 

Antes de as empurrarmos para o sistema de justiça e difundirmos a 

obrigatoriedade moral da denúncia, como se as vítimas carregassem um dever 

simbólico de usar o seu caso para atingir, mais do que justiça para si próprias, 

justiça para todas as mulheres, temos que pensar profundamente sobre como o 

sistema de justiça as trata, e sobre que tipo de justiça ele realmente produz. 

Não é preciso pensar muito para entender as reservas que uma sobrevivente 
pode ter em querer ir para a frente com um processo destes. A literatura, 
sobretudo na criminologia e na vitimologia, sobre a vitimização secundária 
nestes processos; a reduzida percentagem de agressores que alguma vez é 
condenado, ou sequer chega a julgamento; a falta de informação que é dada 
às vítimas ou testemunhas; as dificuldades de prova e o caráter moroso desse 
processo, em que a prova é sobretudo o corpo e a mente da sobrevivente; entre 
outros, é bem conhecida. O estigma social, que pela história cultural da 
violência sexual é diferente de qualquer outro e assim deve ser tratado, 
não é algo que desaparecerá com esta medida.   

No caso português, importa também a frequência comum das penas suspensas 
nos casos de violência sexual e doméstica, penas aplicadas seletivamente 
pelos juízes, demonstrando que muitos ainda consideram estes crimes menos 
graves. Pode ainda ser particularmente longa a duração destes processos, num 
Estado que é regularmente processado pela lentidão da justiça no Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem. Não acho que quem defende esta medida 
não tenha noção de todos estes problemas, nem acho que considere que a 
transformação da natureza processual do crime possa ser uma medida isolada, 
mas os efeitos imediatos que ela terá sem que se promovam outras importantes 
medidas fazem com que ela seja um retrocesso e uma violência para as 
vítimas. Todos estes fatores convergem para que os riscos de um 
processo deste tipo sejam muitos, enquanto que a possível recompensa 
deles é não só extremamente incerta mas também insatisfatória.  

Acho também, e foi nesse sentido que trabalhei na minha tese de mestrado, 
que um grande fator de afastamento do sistema de justiça penal é que ele não 
está atualizado quanto às necessidades das vítimas, e que muitas não têm 
qualquer interesse nos incertos resultados que oferece. O sistema de justiça 
iliba-se de agir sobre as consequências materiais na vida das vítimas (as 
suas necessidades económicas, psicológicas, profissionais, sociais, 
muitas vezes urgentes no seguimento de um ato de violência), focando-
se miopicamente no encarceramento de um punhado de agressores, não 
agindo sistemicamente sobre a cultura que permite a multiplicação destes atos. 
Precisamos de uma justiça efetivamente centrada nas vítimas e na 

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9049626


reconstrução das suas vidas, bem como de ações que atuem sobre este 
estigma social e esta normalização da violência, e isso é uma mudança que 
esta medida está longe de atingir ou sequer procurar.   

Para problemas complexos, soluções complexas   
As soluções para a violência sexual não são tão simples nem tão imediatas 
quanto as nossas emoções pedem quando sabemos que alguém foi 
profundamente magoada, ou quando nós próprias o somos, por uma cultura de 
violação que permite a normalização destes atos, e que promove o 
silenciamento das suas vítimas pelo estigma histórico e incomporável que têm 
os crimes sexuais. O silenciamento não se quebra ao obrigar alguém a 
falar, mas sim criando as condições em que as sobreviventes possam 
confortavelmente partilhar a sua história, à sua maneira. Para isso 
precisamos, em primeiro lugar, de saber mais, muito mais sobre a violência 
sexual em Portugal.  

Precisamos urgentemente de financiamento para investigação em várias àreas 
de conhecimento – psicologia, medicina, criminologia, direito, sociologia, 
história, estudos culturais, ciências da comunicação –  sobre uma diversidade 
de sobreviventes – não deixando que a nossa imagem de uma vítima seja a de 
uma mulher branca e jovem, mas investigando sobre as características 
particulares da vitimização de homens cisgênero, pessoas trans e não-bináries, 
pessoas com deficiência, pessoas racializadas, pessoas migrantes, pessoas 
idosas. Precisamos de deixar de falar dos dados oficiais como se 
representassem a realidade, quando não houve qualquer esforço em 
Portugal de fazer um estudo sério e aprofundado das “cifras negras” 
destes crimes em Portugal, ou seja, da sua real ocorrência. A verdade é 
que não fazemos a mais pequena ideia da frequência real destes crimes no 
nosso país, nem sobre muitos contextos da sua ocorrência, o que leva ao perigo 
de nos guiarmos pelos mitos que idealizam vítimas e agressores como tendo 
certas características. 

Quando se pede justiça para estes casos, estamos normalmente a referir-nos 
à justiça após o crime, quando a maior justiça para as sobreviventes e para 
todas nós é a prevenção. Temos efetivamente de pensar a justiça desta forma 
holística, e não apenas como carrasco dos que ultrapassam as suas linhas. A 
prevenção passa, claro, pela educação de todas as gerações, desmistificando 
o que é a violência sexual, lembrando que todas podemos ser vítimas, 
ensinando jovens e adultos a reconhecerem essas situações, tendo uma 
educação sexual inclusiva e constante. É preciso também que a vítima deixe 
de ser um objeto passivo e alterizado: saber, quando estamos numa sala de 
aula, num local de trabalho, numa manifestação, num partido, que as vítimas 
não são um objeto político; as vítimas estão na sala, muitas vezes incapazes 
de se identificarem, à espera que as condições para o fazerem sem um 
tremendo estigma surjam. Não falemos delas como se não fossem pessoas 
que nos rodeiam, e tenhamos sempre a empatia de não assumir que alguém 
não é sobrevivente de um qualquer tipo de violência ou trauma. 



Por isso acredito que justiça para as sobreviventes é, desde logo, o apoio no 

suprimento desses danos, na medida do possível — oferecendo habitação, 

oferecendo tempo para recuperar sem ter que trabalhar ou ser despedida, 

oferecendo apoio psicológico e aumentando o financiamento dos serviços de apoio 

à vítima. 

A educação passa também por termos guias de como a comunicação social 
deve comunicar casos de violência sexual de forma não estigmatizante, e de 
garantirmos que eles são cumpridos e que o voyeurismo pornográfico sobre 
estes casos acaba. Precisamos também de aprender a ser interventivos nas 
situações que observamos na nossa vida pessoal, uma intervenção que não 
começa e acaba com chamar a polícia quando vemos um comportamento 
suspeito, essa que não é muitas vezes a opção mais acessível e mais eficaz. É 
preciso expandir as ferramentas de ação que temos nessas ocasiões em 
que temos a possibilidade de fazer a mudança na nossa comunidade, 
mantendo-nos assim seguras umas às outras. No fundo, as mulheres já 
fazem isto umas com as outras desde tempos imemoriais: é preciso disseminar 
e maximizar todas as formas de proteção e solidariedade que já temos, e 
encontrar outras com mais informação e segurança. Projetos como a formação 
de bartenders, dirigentes académicos ou profissionais e professores para a 
identificação de potenciais casos de abusos são iniciativas estratégicas e 
importantes para impedir estas situações. 

E quando, ainda assim, a prevenção falha, que tipo de justiça pode oferecer às 
sobreviventes e à comunidade um sentido de que o agressor foi 
responsabilizado, de que se passou a clara mensagem de que este 
comportamento é inaceitável? Movimentos alternativos de justiça propõem 
ideias sobre como a responsabilização dos agressores pode ser atingida 
de uma forma mais humana, mais significativa e mais generalizada. A 
justiça restaurativa e a justiça transformativa, influenciadas pelo abolicionismo 
penal e outras correntes da criminologia crítica, têm em comum uma 
proposição: devemos focar-nos não tanto no conceito de crime, mas sim de 
dano. Que danos foram sofridos pela sobrevivente, e como podemos ajudá-la 
a recuperar desses danos?  

Por isso acredito que justiça para as sobreviventes é, desde logo, o apoio 
no suprimento desses danos, na medida do possível — oferecendo 
habitação, oferecendo tempo para recuperar sem ter que trabalhar ou ser 
despedida, oferecendo apoio psicológico e aumentando o financiamento 
dos serviços de apoio à vítima.  E que É, sobretudo, o apoio comunitário será 
o único antídoto possível para o estigma social sofrido pelas vítimas. O apoio 
de pares e a reconexão com a comunidade, que oiça e valide a narrativa das 
sobreviventes, é essencial para a recuperação do seu trauma e para que atinja 
o maior objetivo que temos: viver uma vida feliz e em que a sua vitimização não 
a define. 



Não acredito que a tentação do encarceramento como solução, do desejo do 
castigo dos agressores com mais violência estatal, nos vá trazer mudanças 
significativas na qualidade da justiça para estas sobreviventes. Estas soluções 
que proponho não são simples, embora não seja difícil imaginar maneiras 
práticas de começar a caminhar para elas, e haja muitos projetos exemplares 
a fazê-lo pelo mundo. A luta pela erradicação da violência sexual é uma 
oportunidade para reformular todos os nossos conceitos de justiça – não 
façamos dela menos que isso. Afinal, as vítimas dizem-nos algo no seu 
silêncio: que este sistema de justiça, como existe hoje, não é o caminho para 
todas elas. Aproveitemos o momento para escolher as mudanças de fundo e 
para perguntar as grandes questões. Vamos pensar em grande, sem nos 
esquecermos de agir nas pequenas coisas que estão ao nosso alcance: 
consciencializar aquelas à nossa volta, intervir quando podemos para parar 
situações de violência, ocupar as ruas quando é preciso mostrar que somos 
muitas indignadas, e sobretudo acreditar nas sobreviventes e apoiá-las.  

 
Contactos Úteis:  
Associação de Mulheres Contra a Violência https://www.amcv.org.pt/ 962 048 
272 

APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima https://apav.pt/ 116006 
(Linha de Apoio à Vítima) 

UMAR – centro EIR – Emancipação, Igualdade e Recuperação: Centro de 
atendimento a Mulheres vítimas de Violência Sexual no Porto. Apoio 
Psicológico e Jurídico. 914 736 078 https://www.facebook.com/centroeir/ 
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O Crime + Investigation diz stop à violência 
O Crime + Investigation junta-se, pelo terceiro ano consecutivo, à Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), para dar continuidade à campanha “Stop 

à Violência Contra as Mulheres”. Através de três spots, o canal revela 

comportamentos sexistas que acontecem atualmente. 

 

 

No âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as 
Mulheres, que se assinala a 25 de novembro, o canal Crime + Investigation dá 
continuidade à campanha, que, este ano, teve como inspiração comentários 
sexistas comuns e gerados em grupos de conversas por telemóvel entre 
homens, como: "tinha de ser uma mulher", "ela é muito boa", "ela deve ter feito 
algo para conseguir essa posição", etc.. 

Sob o claim “Muda o princípio da história. Tudo começa com uma mensagem”, 
a campanha pretende alertar e consciencializar os cidadãos para a importância 
da denúncia de tais situações, bem como apelar para não serem cúmplices 
deste tipo de violência. Os spots terminam com uma mensagem de coragem e 
motivação para se agir. 



A campanha é emitida até dia 10 de dezembro, no Crime + Investigation, AMC, 
BLAZE, HISTÓRIA e Odisseia; e nas redes sociais dos canais e da APAV. Por 
sua vez, no dia 25 de novembro, o Crime + Investigation assinala a efeméride 
com a estreia de “O Desaparecimento de Jennifer Dulos”, um especial exclusivo 
sobre a história de uma mãe de cinco filhos que desapareceu, a 24 de maio de 
2019, no meio de um divórcio complicado e de uma batalha pela custódia legal 
dos seus filhos. 

As vítimas de violência podem contactar a Linha de Apoio à Vítima da APAV – 
116 006 (chamada gratuita, dias úteis, da oito às 22 horas). A APAV dá ainda 
apoio através do Messenger, Instagram e videochamada. 

briefing@briefing.pt 
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Alto Alentejo | CIG presente em encontro para 
avaliação de planos intermunicipais 

 
A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) participou 
no Encontro Intermunicipal do Alto Alentejo: Planos Intermunicipais 
para a Igualdade, promovido pela Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima (APAV)/ Gabinete de Apoio à Vítima do Alto Alentejo Oeste, em 
articulação com o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência 
Doméstica de Portalegre e que teve lugar no dia 23 de novembro de 
2021, no Auditório Municipal do Crato. 
O Encontro teve como objetivo principal a promoção de uma avaliação 
local conjunta dos dois Planos Intermunicipais para a Igualdade do Alto 
Alentejo 2018-2021 e, ao mesmo tempo, assinalar o Dia Internacional 
pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que ocorre a 25 de 
novembro. 

A CIG esteve representada na mesa de abertura do evento, que contou 
também com a participação de Joaquim Diogo, Presidente do 
Município do Crato que acolheu o evento, de Lídia Baptista, pela Cruz 



Vermelha Portuguesa e de Daniel Cotrim, Assessor da Direção da 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. 

O I Painel teve como tema as políticas públicas para a Igualdade e teve 
como oradora Isabel Rosinha, em representação da CIG, enquanto 
técnica que integrou a Comissão de Acompanhamento dos Planos 
Intermunicipais do Alto Alentejo Este e Oeste, no período 2018-2021. O 
conteúdo da sua comunicação visou contribuir para a reflexão conjunta 
sobre o trabalho realizado durante a vigência dos Planos 
Intermunicipais para a Igualdade no Alto Alentejo, entre 2018 e 2021, e 
sobre a sua importância para a comunidade e para a territorialização 
da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-
2030- Portugal+ Igual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Internacional pela Eliminação da Violência 
contra as Mulheres 

 

Qualquer pessoa que pesquise “Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra 
as Mulheres”, perceberá que este dia se celebra anualmente a 25 de novembro. Se quiser 
aprofundar um pouco mais, perceberá também que foi instituído pela Resolução 52/134 
da ONU, com o intuito de alertar para esta realidade, que atinge maioritariamente as 
mulheres em todo o mundo. Se quiser conhecer a realidade portuguesa, perceberá que 
não é diferente. O Relatório Anual da APAV refere que quase 75% das pessoas 
atendidas em 2020 eram mulheres. Segundo a CIG, no ano passado, 101 crianças foram 
vítimas de mutilação genital feminina em Portugal. Nos jornais, destacam-se títulos em 
letras garrafais “Violência doméstica faz 32 mortes em 2020”. 27 eram mulheres. 

 
E mais seriam os exemplos que poderíamos procurar e facilmente perceberíamos que as 
mulheres ainda continuam a ser as mais afetadas por vários tipos de crime. A questão é 
que a maioria das pessoas vê a estatística como forma de perceber determinado tópico 
num dado período de tempo. Na verdade, seria inócuo pensar assim. 
Estes dados, mais do que nos esclarecer acerca de um tempo passado, têm de nos fazer 



pensar no futuro e no papel que queremos ter perante a violência em todas as suas 
formas. Têm de nos alertar que os números representam pessoas reais, que podem viver 
mais perto de nós do que imaginamos. E têm ainda de nos lembrar que não, estas coisas 
não acontecem só aos outros… e que todos e todas temos a responsabilidade de unir 
esforços para evitarmos que nós ou pessoas que nos são queridas sejam reduzidas a um 
percentil. 

 
Por tudo isto, pergunto-lhe: já pensou no que está ao seu alcance fazer ainda hoje para 
mudar esta realidade?   
Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos!  
Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Oeiras recebe um concerto especial de 
homenagem às mulheres 
O espetáculo de Renato Júnior é já esta segunda-feira, 29 de novembro, no 
Auditório Municipal Ruy de Carvalho. 

 
Entre março e maio de 2020, chegaram à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima — 
APAV, 546 pedidos de ajuda por violência doméstica. 30 mulheres foram assassinadas, 
16 delas pelas mãos do companheiro ou agressor, durante os períodos de confinamento. 
No distrito de Setúbal, o crime mais participado continua a ser o de violência doméstica, 
com um total de mais de 2.337 queixas.  

Com o objetivo de alertar para o problema foi criado, pela Organização das Nações 
Unidas, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra a Mulher. Como 
forma de assinalar a data, Oeiras recebe esta segunda-feira, 29 de novembro, às 21h30, 
o espetáculo musical “Uma Mulher não chora”, no Auditório Municipal Ruy de 
Carvalho, em Carnaxide. 

Este é um espetáculo musical do músico, produtor e compositor Renato Júnior, que junta 
em palco grandes vozes femininas como, Rita Redshoes, Ana Bacalhau, Cristina Águas, 
Lúcia Moniz, Sofia Escobar, Shout, Viviane, Milli Viscainho, Soraia Tavares, Maria 
João, Katia Guerreiro, Simone de Oliveira, entre outras. 

Depois de ter passado pelo Teatro Maria Matos em Lisboa, este espetáculo, que dá voz 
a um conjunto magnífico de vozes femininas, estará em Oeiras, e juntará em palco 



Renato Júnior e os seus músicos, com várias vozes conhecidas, que tocarão ao vivo o 
álbum “Uma Mulher não Chora”, editado no final do ano passado. Um dos vídeos que 
faz parte do álbum foi gravado em Oeiras, no Parque dos Poetas, com Katia Guerreiro. 
Pode ver no final do artigo. 

O espetáculo realiza-se no Auditório Municipal Ruy de Carvalho em Carnaxide e a 
entrada tem um custo de custo de 5€. Para mais informações, contacte 214 408 565 ou 
carlos.pinto@oeiras.pt. 


