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Exposição da APAV passa por Alcoentre
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O Município de Azambuja está a receber uma exposição da APAV - Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima, intitulada de "Pelos direitos das vítimas", que esteve a percorrer as freguesias do concelho de
Azambuja. Depois da exposição já ter estado patente nas freguesias de Aveiras de Baixo, Aveiras de
Cima, Azambuja e União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa,
passa agora para a freguesia de Alcoentre.
 
Esta mostra consiste em uma seleção de campanhas históricas de sensibilização pública promovidas
pela associação, e pode ser vista entre os dias 2 a 11 de dezembro, nas instalações da Junta da
Freguesia, de 2ª a 6ª-feira, entre as 9h00 e 12h00 e as 14h30 às 16h00.
 
Esta exposição decorre no âmbito do protocolo celebrado com o Município de Azambuja, a Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima através do Gabinete de Apoio à Vítima de Santarém e a Equipa Móvel de
Apoio à Vítima (EMAV) da Lezíria do Tejo.
 
A APAV é uma instituição particular de solidariedade social que acredita e trabalha para que em
Portugal o estatuto da vítima de crime seja plenamente reconhecido, valorizado e efetivo. Sendo o
apoio às vítimas de crime, suas famílias e amigos um foco de intervenção, a promoção de ações de
informação e sensibilização da opinião pública é igualmente um objetivo.



Gabinete de Apoio à Vítima do Cadaval faz balanço
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O Gabinete de Apoio à Vítima (GAV) do Cadaval atendeu um total de 146 vítimas em 365 dias de
atividade, com mais de mil atendimentos provenientes da região Oeste. No que respeita ao concelho
verificou-se que 75% das vítimas que contactam aquele gabinete são do sexo femininoe a média de
idades ronda os 48 anos. A vítima mais nova tinha 9 anos e mais velha 92 anos, especifica a autarquia
em nota de imprensa.
 
A funcionar junto às antigas instalações dos Paços do Concelho, na Sala Maria Raquel Ribeiro, o GAV
nasceu de um protocolo de cooperação entre o Município do Cadaval e a Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima (APAV), com o objetivo de resposta de apoio a vítimas de qualquer tipologia de crime.
Na cerimónia comemorativa de um ano de funcionamento, que decorreu no passado dia 17, Patrícia
Ferreira, responsável da APAV, faz um balanço muito positivo deste primeiro ano de atividade,
sublinhando o facto de serem "cada vez mais as pessoas e as entidades que nos reconhecem como
uma instituição credível para apoiar vítimas de crime". A técnica destacou ainda o papel do GAV na
prevenção e sensibilização para estes temas junto dos menores. "Achamos mesmo que, se
conseguirmos prevenir todos estes comportamentos abusivos na população mais jovem, certamente
que teremos adultos muito mais conscientes do seu comportamento e a praticarem relações mais
saudáveis e não abusivas", referiu.
 
A APAV decidiu atribuir à sala de funcionamento do GVA o nome Maria Raquel Ribeiro, associada
fundadora da APAV e deputada entre 1969 e 1973 (da ala liberal), natural de Adão Lobo. Diplomada
como assistente social, dedicou grande parte da sua vida às organizações da sociedade civil, tendo
falecido a 4 de março deste ano.
 
[Additional Text]:
Perspetiva sobre o edifício da Câmara Municipal do Cadaval
 
Fátima Ferreira



Há cada vez mais rapazes vítimas de violência no namoro a pedir ajuda
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Palestra em Benavente assinalou o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres
mas a grande novidade foi a confirmação que há cada vez mais rapazes a precisar de ajuda.
 
Estão a aumentar o número de homens, jovens e adultos, que procuram ajuda na Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) de Santarém por estarem a ser vítimas de violência no namoro.
A novidade foi deixada por Marta Godinho, técnica da APAV de Santarém, durante uma palestra
realizada no dia 25 de Novembro no cine-teatro de Benavente para assinalar o Dia Internacional para
a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. O aumento de homens a procurar ajuda é positivo por
um lado mas ao mesmo tempo negativo pois revela que a violência continua a persistir nas
sociedades. "Quem nos procura mais são as vítimas do sexo feminino, mas começamos a ter cada vez
mais homens e rapazes a chegarem-se à frente e a procurar ajuda. Não sei se é por haver uma
mudança de mentalidades, mas ainda bem que assim é porque conseguimos também ajudar os
homens e rapazes que precisam", explica a O MIRANTE.
 
* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE



Distrito de Bragança foi o que registou menor número de vítimas de violência
doméstica em 2021
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Ter, 29/11/2022 - 08:51
O distrito de Bragança registou um total de 19 vítimas e o de Vila Real 215
 
O relatório da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a APAV, contabilizou, em território nacional,
9275 vítimas deste crime, das quais 82,3 % são mulheres.
 
10 308 mulheres foram vítimas de crimes e outras formas de violência em Portugal, a maioria entre os
18 e os 64 anos. Por dia, a APAV apoiou uma média de 28 mulheres e raparigas.
 
Os relatórios da associação relativos aos dados de 2021 foram divulgados no Dia Internacional pela
Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se assinalou na sexta-feira.
 
Por Macedo de Cavaleiros decorreram algumas iniciativas, organizadas pela junta de freguesia, com o
objectivo de tentar sensibilizar a comunidade para a problemática, seja para evitar ocorrências como
para incentivar a sua denúncia.
 
"Quero acreditar que com este pequeno evento conseguimos ajudar pessoas, nem que tenha sido
apenas uma, já valeu a pena. Infelizmente temos alguns números de violência no nosso concelho,
principalmente doméstica, não só contra mulheres mas também contra homens. Enquanto junta de
freguesia encaminhamos as pessoas, temos contactos com várias instituições e entidades que podem
dar apoio", referiu o presidente, Sérgio Borges.
 
As actividades começaram com uma caminhada pela cidade, para a qual os participantes foram
convidados a vestir uma peça de roupa branca, que representou não só reconhecimento da violência
que existe contra as mulheres, mas também a esperança de um futuro melhor.
 
Quem participou diz compreender a importância de sensibilizar para a problemática mas também o
papel activo que cada deverá ter quando confrontado com episódios de violência.
 
"Acho que é uma acção de sensibilização importante pois toda a gente conhece um caso de violência,
no mínimo, e o feedback da família e pessoas próximas é sempre assustador. Por isso acho que há
muito trabalho pela frente", referiu uma participante.
 
Quando era mais pequena e morava na aldeia, assisti a um senhor bater na esposa, mas foi a única
vez que vi. No entanto, se assistir a algum caso, sei que devo intervir e não ficar quieta. Além da
caminhada, do programa fez ainda parte um workshop de "Dicas de Maquilhagem", foi feita uma
projecção de vídeos e uma tertúlia.
 
O Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres foi instituído pela ONU e é
assinalado todos os anos a 25 de Novembro.
 
Escrito por Onda Livre (CIR)
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Nordeste 
sensibiliza para 
eliminação 
da violência 
contra 
as mulheres 
A Cá' nara Municipal do Nord-
este assinalou o "Dia Interna-
cional paraa Eliminação daVio-
lênciaContraas Mulheres" com 
uma campanha de sensibiliza-
ção junto dos serviços do centro 
da Vila do Nordeste, e visitou a 
Associação Sol Nascente, insti-
tuição que emprega várias se-
nhoras da freguesia da Salga. 

Como explica a autarquia em 
nota de imprensa, a informação 
distribuída pela autarquia foi 
cedida pela APAV e pela LIMAR 
Açores, à semelhança de anos 
anteriores em que apoiaram a 
iniciativa do município do 
Nordeste de assinalar a data. 

Sendo a Câmara do Nordes-
te parceira da CIG - Comissão 
para a Cidadania e Igualdade 
de Género, a atividade realiza-
da integrou-se no Plano Muni-
cipal para a Igualdade, especi-
ficamente na prevenção e 
combate à violência doméstica. 

A vereadora que tem a seu 
cargo o pelouro da Cidadania e 
Igualdade de Género, Sara Sou-
sa, acompanhou a ação de sen-
sibilização levadaa cabo na sede 
do concelho e na Associação Sol 
Nascente. • pe 
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O Município de Mangualde ce-
lebrou um protocolo de coope-
ração com a APAV – Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima,
que visa a criação do Gabinete
de Apoio à Vítima em Man-
gualde. O momento decorreu
na sexta-feira, no Salão Nobre
da Câmara Municipal, integra-
do na Conferência sobre “Mo-
delo de apoio às vítimas de vio-
lência doméstica”, que assina-
lou o Dia Internacional pela Eli-
minação da Violência. 

A cerimónia protocolar con-
tou com a presença de Marco
Almeida, presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, de
Maria José Coelho, vereadora
da Ação Social da Câmara Mu-

nicipal e conselheira interna
para a Igualdade, de João Lá-
zaro, presidente da APAV – As-

sociação Portuguesa de Apoio
à Vítima, e de Natália Cardoso,
gestora do Gabinete de Apoio à

Vítima de Coimbra da APAV –
Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima.

O protocolo de cooperação
celebrado entre o município e
a APAV - Associação Portugue-
sa de Apoio à Vítima visa a cria-
ção do Gabinete de Apoio à Ví-
tima em Mangualde.

Os Gabinetes de Apoio à Ví-
tima (GAV) são gabinetes locais
de prestação de serviços de
apoio aos cidadãos vítimas de
crime e às suas famílias nas
suas comunidades. Constituem
a rede nacional de Gabinetes de
Apoio à Vítima da APAV, pre-
sente em muitas das principais
cidades do país.

Cada gabinete promove uma
sólida identidade da APAV– As-
sociação Portuguesa de Apoio
à Vítima nas comunidades lo-
cais em que os serviços de
apoio à vítima estão inseridos,
desenvolvendo relações próxi-
mas e consistentes no seio das
suas redes e garantindo a má-
xima otimização de recursos
disponíveis para a melhor res-
posta à vítima de crime naquela
comunidade.!

Município e APAV 
celebram protocolo
Mangualde Protocolo de cooperação preconiza a criação
de um Gabinete de Apoio à Vítima no Município.

Maria José Coelho, Marco Almeida e João Lázaro

D.R.



Município e APAV celebram protocolo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/11/2022

Meio: Diário de Viseu Online

URL:https://www.diarioviseu.pt/noticia/90024

 
O Município de Mangualde celebrou um protocolo de cooperação com a APAV - Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima, que visa a criação do Gabinete de Apoio à Vítima em Mangualde. O momento
decorreu na sexta-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal, integrado na Conferência sobre "Modelo
de apoio às vítimas de violência doméstica", que assinalou o Dia Internacional pela Eliminação da
Violência.
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'Maria Graça': Joana Alegre associa-se à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
 
A 25 de novembro, dia em que se saiu à rua para honrar o Dia Internacional para a Eliminação da
Violência Contra as Mulheres, Joana Alegre dá a sua voz a 'Maria Graça', o seu mais recente single,
uma homenagem às mulheres que este ano morreram vítimas de violência doméstica - os lucros da
canção serão revertidos para a APAV.
 
Para além da honrosa causa, brilha o cântico de sereia de Joana cantando a triste história de Maria
Graça, um "corpo encolhido no grito do medo". A canção alerta para as mulheres que sofrem caladas,
para que não façamos parte dos que não acolhem. Os arranjos da guitarra de André Santos são
folclóricos e assombrosos, acompanhando a voz solitária da artista, que surge como alerta neste conto
preventivo.
 
- Kenia Nunes
 
LEFT. e a beleza dos momentos banais em 'Moments of a Lifetime'
 
É com o nome de LEFT. que António Graça se apresenta no mundo da música e o seu novo banger
interventivo já está cá fora. Chama-se 'Moments of a Lifetime' e é o quarto e último tema em nome
próprio a ser editado este ano, sucedendo 'My Funny Valentine', 'Let Me Know' com N. Drew e
'Whiplash'.
 
Ao fim ao cabo, a vida é feita de momentos banais e são estes que fazem a verdadeira diferença.
Quem o diz é LEFT. na sua nova canção e nós subscrevemos. "A música surgiu de uma necessidade de
destacar os momentos banais do dia-a-dia como essenciais, no fundo escrever um hino da banalidade.
A história é a de alguém que se perde em vícios e frustrações porque não é capaz de reconhecer valor
nas coisas pequenas", revela o músico e produtor lisboeta.
 
LEFT. insere-nos num ambiente mais chill out, ainda que numa produção bastante arrojada. Os
ingredientes na sua confeção são simples e resultam numa canção memorável: vozes adicionais de
Sara Cruz, capazes de fazerem arrepiar até a pele mais grossa, teclados synth espaçosos e angélicos
de Luar e uma groove empolgante captada pelas guitarras agridoces de Miguel Garcia e pelo baixo
pulsante de Choro, sempre dando espaço para o intérprete brilhar. Há vários hooks que vão surgindo
ao longo do single e o refrão é muito orelhudo, onde a melodia pop leve de 'Moments of a Lifetime' é
apreciada em todo o seu esplendor. Um detalhe, uma batida, uma frase, algo vos vai tocar, garanto-
vos.
 
- Ana Margarida Paiva
 
'Standing on Mars' é o décimo single do ano de Luís Braz Teixeira
 
Depois de alguns singles e o EP de estreia First Take, editado em 2021, 'Standing on Mars' é o mais
recente lançamento do artista lisboeta Luís Braz Teixeira. "Este ano, tenho o objetivo de lançar uma
música todos os meses. Não sei como vou arranjar tempo para isto, nem como vou produzir isto, nem
que ajuda vou ter, mas vai acontecer", partilhou em janeiro no Instagram - e assim tem sido. Embora
o seu trabalho só nos tenha chegado aos ouvidos neste último trimestre, não podíamos deixar passar
despercebido.
 
Neste que é o seu décimo single do ano, Luís contou com a ajuda dos ALSO, com Alex Sweeney a
cargo da produção, mistura e masterização e com Sofia Costa nos backvocals. 'Standing on Mars'
traduz-se numa fusão orgânica entre todas as suas componentes, sendo um impecável exercício
sonoro que carrega consigo um valor musical e narrativo. Perdida entre o mundo do R&B e do soul
contemporâneo, é uma canção que soa etérea e flutuante, como se planasse pelos nossos ouvidos
adentro, a fazer lembrar Daniel Caesar, recheada com alguma pujança nos seus beats, abrindo espaço
para que uns arranjos de cordas surjam suntuosos no seio desta faixa.
 



Mangualde vai ter Gabinete de Apoio à Vítima
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Mangualde vai ter um gabinete da APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, tendo o protocolo
entre a associação e o Município sido assinado no passado dia 25 de novembro, em que se assinalava
o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres.
 
Será o primeiro gabinete deste género a ser criado no distrito de Viseu e servirá para maximizar ações
de apoio, e resposta à comunidade, nos caos de vítimas de violência e crime, apoiando ainda as suas
famílias.
 
Em Mangualde, este gabinete da APAV vem ainda reforçar o trabalho feito no concelho pelos serviços
de ação social da autarquia.
 
Para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, e até sexta-feira,
dia 02 de dezembro, está  patente no Átrio da Câmara Municipal de Mangualde, a exposição "Não à
Violência Doméstica", uma mostra constituída por cartazes que a APAV foi lançando ao longo dos
anos, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a importância de denunciar a violência contra
as mulheres.
 
[Additional Text]:
apav mangualde
 
Estação Diária



Em Macedo de Cavaleiros houve ações de sensibilização para o fim da violência contra
as mulheres
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O distrito de Bragança foi o que registou um menor número de vítimas de violência doméstica no
decurso de 2021.
 
O relatório da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a APAV, contabilizou, em território nacional,
9275 vítimas deste crime, das quais 82,3 % são mulheres. O distrito de Bragança registou um total de
19 vítimas e o de Vila Real 215.
 
10 308 mulheres foram vítimas de crimes e outras formas de violência em Portugal, a maioria entre os
18 e os 64 anos. Por dia, a APAV apoiou uma média de 28 mulheres e raparigas.
 
Os relatórios da associação relativos aos dados de 2021 foram divulgados no Dia Internacional pela
Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se assinalou na sexta-feira.
 
Por Macedo de Cavaleiros decorreram algumas iniciativas, organizadas pela junta de freguesia, com o
objetivo de tentar sensibilizar a comunidade para a problemática, seja para evitar ocorrências como
para incentivar a sua denúncia, como explica o presidente, Sérgio Borges:
 
"O objetivo é sensibilizar as pessoas contra a violência, não só as presentes mas também com o
passa-a-palavra.
 
É um tema difícil e por isso também temos vários panfletos que nos foram deixados pelas autoridades
e instituições de forma a sensibilizar.
 
Quero acreditar que com este pequeno evento conseguimos ajudar pessoas, nem que tenha sido
apenas uma, já valeu a pena.
 
Infelizmente temos alguns números de violência no nosso concelho, principalmente doméstica, não só
contra mulheres mas também contra homens.
 
Enquanto junta de freguesia encaminhamos as pessoas, temos contactos com várias instituições e
entidades que podem dar apoio."
 
As atividades começaram com uma caminhada pela cidade, para a qual os participantes foram
convidados a vestir uma peça de roupa branca, que representou não só reconhecimento da violência
que existe contra as mulheres, mas também a esperança de um futuro melhor.
 
Quem participou diz compreender a importância de sensibilizar para a problemática mas também o
papel ativo que cada deverá ter quando confrontado com episódios de violência:
 
"Acho que é uma ação de sensibilização importante pois toda a gente conhece um caso de violência,
no mínimo, e o feedback da família e pessoas próximas é sempre assustador. Por isso acho que há
muito trabalho pela frente."



 
"Nunca fui vítima mas uma amiga já me contou que outra amiga dela sofreu de violência no namoro.
 
Hoje em dia temos aderir cada vez mais a estas iniciativas pois os números da violência estão a
aumentar.
 
Temos que alertar principalmente os mais pequenos que somos todos iguais, não há diferenças entre
homens e mulheres.
 
As próprias empresas também têm de abordar esta situação de forma diferente pois sabe-se que
continua a haver alguma discriminação entre géneros."
 
"Cada vez há mais violência e, por isso, acho muito importante as pessoas alertarem e participarem
nestas ações.
 
Quando era mais pequena e morava na aldeia, assisti a um senhor bater na esposa, mas foi a única
vez que vi. No entanto, se assistir a algum caso, sei que devo intervir e não ficar quieta."
 
Além da caminhada, do programa fez ainda parte um workshop de "Dicas de Maquilhagem", foi feita
uma projeção de vídeos e uma tertúlia.
 
Escrito por ONDA LIVRE
 
Conheça aqui os relatório da APAV relativos a 2021:
Vítimas Violência no FemininoVítimas Violência Doméstica
 
Onda Livre



Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres
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Foi assinalado, a 25 de novembro, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as
Mulheres, em cumprimento da Resolução 52/134, de 1934, da Organização das Nações Unidas (ONU),
com o propósito de alertar a sociedade para a violência física, psicológica, sexual e social, que atinge
as mulheres em todo o Mundo e, obviamente, também em Portugal.
 
A data prende-se com a homenagem às irmãs Patria, María Teresa e Minerva Maribal, presas,
torturadas e assassinadas em 1960, a mando do ditador da República Dominicana Rafael Trujillo. As
irmãs tornaram-se um símbolo mundial de luta contra a violência que vitimiza as mulheres.
 
Em média, uma em cada três mulheres é vítima de violência doméstica (VD). Em Portugal, 85% das
vítimas de VD são mulheres. A VD contra as mulheres abarca vítimas de todas as condições e de todos
os estratos sociais e económicos.
 
A violência doméstica é crime. Se alguém é vítima ou conhece quem seja, deve pedir ajuda, por
exemplo, enviando SMS para 3060 ou ligando 800 202 148 (ou 800 219 090).
 
(www.cig.gov.pt)
 
As vítimas de VD, em Portugal, podem recorrer à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV),
que, além do apoio às vítimas, organizou eventos especiais para este dia: Conferência APAV Algarve
contra a Violência Doméstica, em Lagoa; Marcha pelo Fim da Violência contra as Mulheres, em Lisboa;
assinatura de protocolo de colaboração entre a APAV e a Câmara Municipal de Mangualde, para criar
um novo Gabinete de Apoio à Vítima da APAV neste município do distrito de Viseu; campanha de
sensibilização, com o mote "Há momentos que começam vidas inteiras", como nova fase da campanha
 
Tenha um momento APAV, a agência SA365 Portugal, para divulgar o Serviço Integrado de Apoio à
Distância, com foco na Linha de Apoio à Vítima da APAV - 116 006; III Jornadas do Alto Alentejo
contra a Violência, amanhã (29 de novembro), em Ponte de Sor; ação de sensibilização, em Braga;
VII Jornadas APAV Açores contra a Violência, em Ponta Delgada; Exposição APAV "Pelos direitos das
vítimas", em Braga; ação de sensibilização em Odivelas; Marca A-100 Burger a associar-se numa ação
de sensibilização; e Joana Alegre a associar-se com a canção "Maria Graça", que "representa a
inocência no contraste com a realidade atroz da violência doméstica".
 
(familiacomdireitos.pt)
 
Também a Polícia de Segurança Pública (PSP) garante apoio às vítimas de VD, tendo implementado o
Programa Integrado de Policiamento de Proximidade na PSP (PIPP), que consiste no atendimento,
acompanhamento, apoio e encaminhamento das vítimas.
 
No âmbito da campanha, a Guarda Nacional Republicana (GNR) divulga um vídeo e cartazes que vão
ser distribuídos a nível nacional, direcionados para a "prevenção de comportamentos violentos contra
as mulheres, atendendo a que a violência se dissimula sobre diferentes formas: física, psicológica,
sexual, moral, entre outras".



Municipio de Alijó sensibiliza para a Eliminação da Violência contra as Mulheres
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/11/2022

Meio: VivaDouro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4ebba3ac

 
O Município de Alijó promoveu, no passado dia 24 de novembro, uma profícua sessão de trabalho e
sensibilização para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, dirigida a técnicos de instituições do
concelho que lidam diariamente com esta problemática.
 
A sessão resultou numa conversa muito produtiva entre as várias entidades presentes que trabalham
na área do apoio à vítima, tendo sido discutidas formas de intervenção mais eficazes, a importância da
atuação em rede, entre outras linhas de ação.
 
Além da troca de conhecimentos e partilha de experiências entre as diversas entidades presentes, a
sessão inclui o testemunho de uma vítima na primeira pessoa, que partilhou aquilo que viveu e como
conseguiu ultrapassar.
 
A sessão contou com a participação de representantes da Unidade de Cuidados na Comunidade do
Centro de Saúde de Alijó, da Equipa Móvel de Apoio à Vítima do Douro da APAV, do Núcleo de
Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR e a Equipa para a Igualdade na Vida Local
(EIVL) da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), a quem o Município agradece a
presença e os relevantes contributos que enriqueceram a iniciativa.
 
A violência doméstica é um crime público. Isto significa que o procedimento criminal não está
dependente da apresentação de uma queixa, formal ou informal, por parte da vítima. É apenas
necessário haver uma denúncia ou o conhecimento do crime para que o Ministério Público promova o
processo.
 
Relacionado
 
https://www.facebook.com/jornalvivadouro
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A Câmara Municipal de Nordeste assinalou o Dia Internacional para a Eliminação 
da Violência Contra as Mulheres com uma campanha de sensibilização junto dos servi-
ços do centro da Vila do Nordeste, e visitou uma instituição, a Associação Sol Nascente, 
que emprega várias senhoras da freguesia da Salga.

A informação distribuída pela autarquia foi cedida pela APAV e pela UMAR Açores, 
à semelhança de anos anteriores em que apoiaram a iniciativa do município do Nordeste 
de assinalar a data.

Sendo a Câmara do Nordeste parceira da CIG (Comissão para a Cidadania e Igualda-
de de Género), a actividade realizada integrou-se no Plano Municipal para a Igualdade, 
especificamente na prevenção e combate à violência doméstica.

A vereadora que tem a seu cargo o pelouro da Cidadania e Igualdade de Género, Sara 
Sousa, acompanhou a sensibilização levada a cabo na sede do concelho e na Associação 
Sol Nascente.

Câmara de Nordeste assinalou Dia Internacional para Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres



Alijó promove sessão de sensibilização para a Eliminação da Violência contra as
Mulheres
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Alijó promove sessão de sensibilização para a Eliminação da Violência contra as Mulheres
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27 de Novembro, 16:30
 
O Município de Alijó promoveu ontem, 24 de novembro, uma profícua sessão de trabalho e
sensibilização para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, dirigida a técnicos de instituições do
Concelho que lidam diariamente com esta problemática.
 
A sessão resultou numa conversa muito produtiva entre as várias entidades presentes que trabalham
na área do apoio à vítima, tendo sido discutidas formas de intervenção mais eficazes, a importância da
atuação em rede, entre outras linhas de ação.
 
Além da troca de conhecimentos e partilha de experiências entre as diversas entidades presentes, a
sessão inclui o testemunho de uma vítima na primeira pessoa, que partilhou aquilo que viveu e como
conseguiu ultrapassar.
 
A sessão contou com a participação de representantes da Unidade de Cuidados na Comunidade do
Centro de Saúde de Alijó, da Equipa Móvel de Apoio à Vítima do Douro da APAV, do Núcleo de
Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR e a Equipa para a Igualdade na Vida Local
(EIVL) da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), a quem o Município agradece a
presença e os relevantes contributos que enriqueceram a iniciativa.
 
[Additional Text]:
Sensibilização Alijó



Estatísticas APAV | Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres?
- Mais Algarve
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No âmbito desta data simbólica, a APAV divulga hoje o Relatório de Estatísticas sobre Violência
Doméstica e Vítimas no Feminino, com dados de 2021.
 
Durante 2021, a APAV apoiou cerca de 28 mulheres e raparigas por dia, vítimas de crimes como
violência doméstica, difamação e perseguição, entre outros. Em contexto de violência doméstica, 45%
das vítimas tem entre 26 e 55 anos.
 
Quanto à pessoa agressora, 67% são do sexo masculino e em 55% dos casos a relação entre vítima e
agressor era de intimidade. As relações familiares de consanguinidade representam 37% das situações
aqui reportadas. Verifica-se a prevalência da vitimação continuada (58%), sendo que em 28% dos
casos a vítima recorreu ao apoio da APAV entre 2 a 6 anos após o início das agressões.
 
A APAV conta com 21 Gabinetes de Apoio à Vítima, 4 Equipas Móveis de Apoio à Vítima e 32 Pólos de
Atendimento em Itinerância, além de prestar apoio à distância através da Linha de Apoio à Vítima
(116 006) e da Linha Internet Segura (800 219 090) - chamada gratuita, dias úteis das 8h às 22h.
 
Estatísticas APAV 2021 | Vítimas no Feminino
Estatísticas APAV 2021 | Violência Doméstica
 
APAV



Centenas marcham em Lisboa em protesto pelo fim da violência contra as mulheres
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Em Lisboa, no fim da marcha, foram lidos os nomes das 22 mulheres mortas este ano em contexto de
violência doméstica.
 
Centenas de pessoas desfilaram, esta sexta-feira, em Lisboa, entre a Praça do Intendente e o Rossio,
em protesto pela eliminação da violência contra as mulheres.
 
Com uma faixa à frente onde se lia "contra a violência machista", as muitas centenas de pessoas
gritaram palavras de ordem como "mexe com uma, mexe com todas", "nem uma a menos, vivas nos
queremos", ou "a minha luta e todo o dia, somos mulheres e não mercadoria".
 
A Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, que assinala em Lisboa o dia Internacional para a
Eliminação da Violência contra as Mulheres, junta-se a outros eventos semelhantes que decorrem,
esta sexta-feria, em cidades como Porto, Braga, Coimbra, Viseu, Viana do Castelo e Vila Real.
 
Em Lisboa, no fim da marcha, foram lidos os nomes das 22 mulheres mortas este ano em contexto de
violência doméstica, um número que foi salientado como não se podendo repetir.
 
Foi também lembrada a luta de outras mulheres noutras regiões o mundo, de acordo com um
manifesto lido no Rossio, centro de Lisboa.
 
Daniel Cotrim, responsável pela área da violência doméstica e de género na Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima, salientou a importância de se assinalar a data, porque os cidadãos e organizações
devem ter "uma palavra a dizer relativamente a estes fenómenos" e porque o seu combate e
prevenção depende de cada um.
 
É preciso, disse Daniel Cotrim, fazer mais, nomeadamente do ponto de vista legislativo, onde é preciso
"afinar algumas coisas na lei".
 
"E é preciso que a justiça, emaranhada em preconceitos, em mitos, em crenças e estereótipos da
sociedade machista, se dispa deles", acrescentou.
 
Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, fez também referência ao número de mulheres
vítimas de violência doméstica, que é ainda "mais assustador" quando se percebe que muitas delas já
tinham feito queixas, já tinham sido vítimas de ameaças e tentativas de homicídio.
 
"A violência contra as mulheres decorre do machismo, da sociedade patriarcal, do preconceito contra
as mulheres na sociedade", disse a deputada, referindo a existência também de um problema de
"políticas públicas" e de "uma estrutura judicial que ainda não está preparada para enfrentar este
problema com capacidade que devia ter".
 
A deputada exemplificou com as secções especializadas contra a violência doméstica que "funcionam
com metade dos funcionários que deviam ter e que ainda não foram alargadas a todo o território",
porque "o Governo não tem investido nelas". E lembrou duas alterações ao orçamento do Estado nesta
matéria que o Bloco apresentou e que foram chumbadas.



 
Outra deputada também presente na marcha, Inês Sousa Real, do PAN, além de lembrar as "cifras
negras" e o "longo caminho a percorrer", falou também da necessidade da formação de magistrados,
da promoção de uma sociedade mais justa do ponto de vista da igualdade laboral, e do que chamou
de legitimidade da comunidade internacional para com crimes relacionados com as mulheres, dando a
ideia de que estas podem "ficar para trás".
 
"Precisamos de mais marchas como esta e de medidas efetivas. E precisamos de uma sociedade que
respeite e empodere as mulheres e que as trate de forma igual", disse.
 
Com a participação de mais de duas dezenas de organizações, a marcha em Lisboa, que também teve
música e muitas palavras de ordem, terminou com uma intervenção de uma ativista iraniana, em
homenagem à luta das mulheres no Irão, depois de lido um manifesto, "Mulheres, Vida, Liberdade",
subscrito por 34 organizações feministas e mais de uma centena de pessoas a título individual.
 
Coube à associação UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta a leitura dos nomes das 22
vítimas mortais.
 
Ana Leonor Marciano, jurista da UMAR, salientou à Lusa que é preciso mudar mentalidades,
acrescentando depois, sobre mudanças que são necessárias: "Sinto que muitas vezes o tempo da
justiça não é o tempo das pessoas. As vítimas necessitam de respostas rápidas para os seus
problemas e muitas vezes não temos ainda essa rapidez de mecanismos. Estamos melhor mas ainda
não é de todo o desejável".
 
[Additional Text]:
Centenas marcham em Lisboa em protesto pelo fim da violência contra as mulheres
 
Lusa
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APAV apoiou 28 mulheres por dia em 2021 
G A Associação Portuguesa 
de Apoio à Vítima apoiou em 
2021 "cerca de 28 mulheres 
e raparigas" por dia, vítimas 
de crimes como violência 
doméstica, difamação e per-
seguição, entre outros. 
O relatório da APAV sobre 
`Violência Doméstica e Víti-
mas no Feminino' regista 
19 846 crimes de violência 

no ano passado. A APAV 
atendeu 9275 vítimas de 
violência doméstica (82,3% 
do sexo feminino e 15,5% do 
masculino), cerca de 45% das 
quais tinha entre 26 e 55 anos. 
No caso das primeiras, 618 
eram crianças e jovens, 51,3% 
das quais tinha entre 11 e 17 
anos, sendo a ameaça/coação 
o crime mais denunciado. 

A APAV atendeu, em 2021, 9275 
vitimas de violência doméstica 
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Centenas 
marcham 
em Lisboa 

A luta declarasmulheresnoutrasregiões do mundo não foi esquecida. l'OTO LUSA 

PORTUGAL VAI ACOLHER 25 MIGRANTES DO 'OCEAN VIK1NG' 
Portugal está em contacto 

com as autoridades francesas 
para receber 25 migrantes 

que estavam a bordo do navio 
'Ocean Viking', resgatados no 

Mediterrâneo. segundo o 
Governo, que defende um 

"compromisso muito sério" 
sobre a questão migratória. 
"Estamos a trabalhar com as autoridades francesas no sentido de 

garantir que tudo se processe com a máxima rapidez. Estou em crer 
que rapidamente conseguiremos receber e acolher estas 25 pes-

soas", disse a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar. 
Falando em Bruxelas no final de uma reunião extraordinária dos 
ministros dos Assuntos Internos da União Europeia e do espaço 

Schengen. a responsável salientou a "postura perfeitamente solidária 
[de Portugal] com os países mais afectados por esta questão." 

   

EXCEDENTE DE 2.540 
MILHÕES DE EUROS 

O Estado registou um exce-
dente de 2.540 milhões de 
ouros até Outubro. em con-

tabilidade pública, uma 
melhoria de 9.210 milhões 

de euros face ao mesmo 
período do ano passado. 

segundo revelou o Ministério 
das Finanças. 
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APAVAPOIA 
CERCA DE 30 MULHERES POR DIA 

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 
apoiou em 2021 "cerca de 28 mulheres e raparigas" 

por dia, vítimas de crimes como violência doméstica. difa-

 

mação e perseguição, entre outros. O Relatório de 
Estatísticas sobre Violência Doméstica e Vítimas 

no Feminino, regista 19.846 crimes no 
-41411111‘ ano passado. 

OU PAÍS 

FORAM LIDOS as 
NOMES DAS 22 
VÍTIMAS MORTAIS DA 
VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA ESTE ANO 

Foram centenas as pessoas que 
desfilaram, ontem, em Lisboa, em 
protesto pela eliminação da vio-
lência contra as mulheres. A Mar-
cha pelo Fim da Violência Contra 
as Mulheres, que assinala em o dia 
Internacional para a Eliminação 
da Violência contra as Mulheres, 
junta-se a outros eventos seme-
lhantes que decorreram em cida-
des portuguesas. 

Com uma faixa à frente onde se 
lia "contra a violência machista", 
as muitas centenas de pessoas gri-
taram palavras de ordem como 
"mexe com uma, mexe com to-
das", "nem uma a menos, vivas nos 
queremos", ou "a minha luta e 
-todo o dia, somos mulheres e não 
riercadoria". No final da marcha, 

foram lidos os nomes das 22 mu-
lheres mortas este ano em contex-
to de violência doméstica, um nú-

  

mero que foi salientado como não 
se podendo repetir. 

Ontem, foi, também, lembrada a 
luta de outras mulheres noutras re-
giões do mundo, de acordo com um 
manifesto lido no Rossio. Daniel Co-
trim, responsável pela área da vio-
lência doméstica e de género na As-
sociação Portuguesa de Apoio àVíti-
ma, salientou a importância de se as-
sinalar a data, porque os cidadãos e 
organizações devem ter "uma pala-
vra a dizer relativamente a estes fe-
nómenos" e porque o seu combate e 
prevenção depende de cada um. 

É preciso, disse Daniel Cotrim, fa-
zer mais, nomeadamente do ponto 
de vista legislativo, onde é preciso 
"afinar algumas coisas na lei, e é pre-
ciso que a justiça, emaranhada em 
preconceitos, em mitos, em crenças 
e estereótipos da sociedade machis-
ta, se dispa deles". 

Com a participação de mais de 
duas dezenas de organizações, a 
marcha em Lisboa terminou com 
uma intervenção de uma activista 
iraniana, em homenagem à luta das 
mulheres no 'tilo,* depois de lido um 
manifesto, 'Mulheres, Vida, Liber-
dade', subscrito por 34 organizações 
feministas e mais de uma centena de 
pessoas a título individual. 

ORÇAMENTO DO ESTADO APROVADO 
A Assembleia da República aprovou. 
ontem, com os votos favoráveis do PS e as 
abstenções dos deputados únicos do Livre 
e do PAN a proposta de lei do Governo para 
o Orçamento do Estado para 2023. 
O documento foi aprovado em votação final 
global com os votos da maioria absoluta de 
deputados socialistas, as abstenções de 
Livre e PAN e os votos contra de PSD. 
Chega, Iniciativa Liberal. PCP e BE. 
Durante a votação, quando os deputados 
únicos do PAN e do Livre se levantaram 
para sinalizar a abstenção, as bancadas da 
Iniciativa Liberal e do Chega riram-se e 
ouviu-se um burburinho irónico: "ahhhhh". 
Depois, quando o presidente da Assembleia da 
República, Augusto Santos Silva, anunciou a aprovação 
do Orçamento do Estado para 2023, António Costa 
trocou algumas palavras com o ministro das Finanças, 
Fernando Medina, que sorria, uma boa disposição que 
era transversal à bancada do Governo. 1 erminada a 
votação, tempo para as palmas, de pé e unicamente da 
bancada do PS, que detém a maioria absoluta, uma 
ovação que durou cerca de 45 segundos. 
António Costa regressou ao plenário após o encerra-
mento dos trabalhos, tendo cumprimentado o deputa-
do do PSD Duarte Pacheco - que celebrou ontem o 

433 
CASOS DE %11 

GENIAL 
Portugal registou 433 casos de 

Mutilação Genital Feminina (MGF) 
entre Janeiro de 2018 e Dezembro 
de 2021, sendo a quase da totali-

 

dade dos registos introduzidos 
por unidades da Região de 
Saúde de Lisboa e Vale 

do Tejo. 

SEF DETÉM 10 CIDADÃOS 
ESTRANGEIROS ILEGAIS 

O Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras deteve 10 cidadãos 

estrangeiros no Aeroporto de 
Lisboa que estavam em situação 
ilegal em Portugal e procuravam 

viajar para Cancún, no México. Os 
passageiros eram todos jovens de 
origem indostânica e apresenta-

vam passaportes com vinhetas de 
vistos Schengen falsificadas, ten-
tando simular uma presença legal 
em Portugal que lhes facultava o 

direito de viajar para o México. 

seu aniversário - e tirado uma fotografia com o Grupo 
Parlamentar do PS. um retrato no qual ficou Augusto 
Santos Silva. 
Com a janela aberta para este momento fotográfico, 
foram muitos os deputados do PS que requisitaram o 
primeiro-ministro para consigo eternizar o momento. 
O fim do processo orçamental tinha sido assinalado 
pelo presidente da Assembleia da República na recta 
final dos trabalhos. tostaria de agradecer o trabalho 
de todos no processo orçamental e em particular aos 
senhores deputados e deputadas da Comissão de 
Orçamento e Finanças", enalteceu. 
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APAV e ACES Cávado I unem esforços 
em exposição contra a violência

 diana carvalho

A 
APAV e o ACES de 
Braga uniram es-
forços numa expo-
sição de sensibiliza-

ção contra a violência. A 
exposição foi inaugurada 
ontem, no âmbito do Dia 
da Eliminação da Violên-
cia Contra as Mulheres.

«Esta exposição pelos 
direitos das vítimas de 
crime visa aqui contem-
plar algumas das cam-
panhas emblemáticas 
da APAV ao longo des-
tes 30 anos e entende-
mos aqui com a EPVA 
e com a ACES Cávado I 
de Braga que poderia ser 
uma vantagem trazer es-

te universo das campa-
nhas para as pessoas que 
frequentam este centro 
de saúde», explicou Mar-
ta Mendes, da APAV, ao 
Diário do Minho. «A ideia 
foi não só sensibilizar 
os profissionais de saú-
de, mas também pen-
sarmos nas pessoas que 
frequentam este centro e 
que por variadas ordens 
de razão, podem sofrer 
ou já ter experienciado 
algum fenómeno de vi-
timação», acrescentou.

Marta Mendes justifi-
cou a escolha do local pa-
ra a exposição com o facto 
de as unidades de saúde 
familiar serem uma «por-
ta de entrada» para dete-
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tar e combater estas si-
tuações. «Não raras vezes 
os profissionais de saúde 
são a porta de entrada, sa-
bem destas situações, têm 
uma confiança brutal dos 
utentes. Trazer estes dois 
universos e dizer-lhes que 
podem pedir ajuda a um 
médico, podem pedir aju-
da a um técnico de apoio 
à vítima e que todos nós 
trabalhamos numa ver-
dadeira rede, em verda-
deiras parcerias, pode ser 
importante para que esta 
voz, a voz da vítima, se fa-
ça ouvir ao longo dos tem-
pos», mencionou.

Neste sentido, o pre-
sidente do Conselho Clí-
nico do ACES de Braga, 

Rui Gonçalves, destacou 
o papel das unidades de 
saúde familiar e respeti-
vos profissionais no com-
bate à violência. «Não há 
melhor do que os cuida-
dos primários, onde a fi-
gura da família é a figura 
tradicional com que uma 
equipa de saúde familiar, 
enfermeiro, médico, tra-
balham. Muitas vezes a fi-
gura violenta está no seio 
da família e, então, os pro-
fissionais de saúde estão 
numa posição privilegiada 
para ajudar a detetar e a 
combater estas situações», 
frisou o responsável.

«Os nossos profissionais 
ajudam e fazem esse apoio 
e recebem as pessoas. Se 

A exposição conta com vários quadros que simbolizam várias formas de violência

A exposição foi inaugurada ontem, no centro de saúde de braga

não tivermos capacidade, 
temos de trabalhar isso 
mesmo – sinalizar sinais 
diretos, físicos, e indire-
tos, que só em ambiente 
de consulta segura se po-
dem detetar», referiu ain-
da Rui Gonçalves.

Após a inauguração da 
exposição, o ACES de Bra-
ga, através da Equipa de 
Prevenção da Violência 
em Adultos (EPVA), pro-
moveu na Biblioteca Lú-
cio Craveiro da Silva uma 
exposição, aberta a toda 
a comunidade, com o te-
ma “Uma estória sem vi-
lões”. Relativamente a esta 
atividade, Mafalda Alve-
los explcitoi que o «obje-
tivo era juntar os vários 

atores da nossa socieda-
de que estão todos liga-
dos nesta nesta batalha». 
«Nós achamos que o ama-
nhã terá que ser melhor 
que o ontem e que o si-
lêncio é o maior cúmpli-
ce do agressor. Desta for-
ma, quisemos fazer uma 
tertúlia para trazermos 
o tema a debate a toda a 
comunidade e parceiros», 
acrescentou.

A exposição vai man-
ter-se patente no ACES 
Cávao I – Braga até ao dia 
3 de dezembro. Os qua-
dros incidem em temá-
ticas variadas dentro do 
tema da violência, além 
da violência contra as 
mulheres.
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A inauguração contou com a presença de responsáveis da APAV, EPVA e ACES de Braga

APAV registou quase 20 mil crimes
de violência doméstica em 2021

A APAV registou, em 2021, a nível nacional, 19.846 
crimes de violência doméstica. A informação foi 
avançada ontem, no Relatório de Estatísticas sobre 
Violência Doméstica e Vítimas no Feminino

No mesmo ano, a associação apoiou «cerca de 28 
mulheres e raparigas» por dia, vítimas de crimes 
como violência doméstica, difamação e persegui-
ção, entre outros.

Segundo o relatório, a APAV atendeu no último 
ano 9275 vítimas de violência doméstica (82,3% do 
sexo feminino e 15,5% do masculino), cerca de 45% 
das quais tinha entre 26 e 55 anos. No caso das pri-
meiras, 618 eram crianças e jovens, 51,3% das quais 
tinha entre 11 e 17 anos, sendo a ameaça/coação o 
crime mais denunciado. Este é igualmente o crime 
mais referido pelas «5072 mulheres adultas» que re-
correram à APAV (29,2% entre 36 e 45 anos), enquan-
to as 904 mulheres idosas (26% entre 70/74 anos) 
queixaram-se sobretudo de injúrias e difamação.
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APAV e ACES Cávado I unem esforços em exposição contra a violência
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/11/2022

Meio: Diário do Minho Online Autores: Diana Carvalho

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3b27f2cc

 
A APAV registou, em 2021, a nível nacional, 19 846 crimes de violência doméstica.
 
A APAV e o ACES de Braga uniram esforços numa exposição de sensibilização contra a violência. A
exposição foi inaugurada ontem, no âmbito do Dia da Eliminação da Violência Contra as Mulheres.
 
Esta exposição pelos direitos das vítimas de crime visa aqui contemplar algumas das campanhas
emblemáticas da APAV ao longo destes 30 anos e entendemos aqui com a EPVA e com a ACES Cávado
I de Braga que poderia ser uma vantagem trazer este universo das campanhas para as pessoas que
frequentam este centro de saúde , explicou Marta Mendes, da APAV, ao Diário do Minho.  A ideia foi
não só sensibilizar os profissionais de saúde, mas também pensarmos nas pessoas que frequentam
este centro e que por variadas ordens de razão, podem sofrer ou já ter experienciado algum fenómeno
de vitimação , acrescentou.
 
Marta Mendes justificou a escolha do local para a exposição com o facto de as unidades de saúde
familiar serem uma  porta de entrada  para detetar e combater estas situações.  Não raras vezes os
profissionais de saúde são a porta de entrada, sabem destas situações, têm uma confiança brutal dos
utentes. Trazer estes dois universos e dizer-lhes que podem pedir ajuda a um médico, podem pedir
ajuda a um técnico de apoio à vítima e que todos nós trabalhamos numa verdadeira rede, em
verdadeiras parcerias, pode ser importante para que esta voz, a voz da vítima, se faça ouvir ao longo
dos tempos , mencionou.
 
Neste sentido, o presidente do Conselho Clínico do ACES de Braga, Rui Gonçalves, destacou o papel
das unidades de saúde familiar e respetivos profissionais no combate à violência.  Não há melhor do
que os cuidados primários, onde a figura da família é a figura tradicional com que uma equipa de
saúde familiar, enfermeiro, médico, trabalham. Muitas vezes a figura violenta está no seio da família
e, então, os profissionais de saúde estão numa posição privilegiada para ajudar a detetar e a
combater estas situações , frisou o responsável.
 
Os nossos profissionais ajudam e fazem esse apoio e recebem as pessoas. Se não tivermos
capacidade, temos de trabalhar isso mesmo - sinalizar sinais diretos, físicos, e indiretos, que só em
ambiente de consulta segura se podem detectar , referiu ainda Rui Gonçalves.
 
Após a inauguração da exposição, o ACES de Braga, através da Equipa de Prevenção da Violência em
Adultos (EPVA), promoveu na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva uma exposição, aberta a toda a
comunidade, com o tema "Uma estória sem vilões". Relativamente a esta atividade, Mafalda Alvelos
explcitoi que o  objetivo era juntar os vários atores da nossa sociedade que estão todos ligados nesta
nesta batalha .  Nós achamos que o amanhã terá que ser melhor que o ontem e que o silêncio é o
maior cúmplice do agressor. Desta forma, quisemos fazer uma tertúlia para trazermos o tema a
debate a toda a comunidade e parceiros , acrescentou.
 
A exposição vai manter-se patente no ACES Cávao I - Braga até ao dia 3 de dezembro. Os quadros
incidem em temáticas variadas dentro do tema da violência, além da violência contra as mulheres.
 



APAV registou quase 20 mil crimes de violência doméstica em 2021
 
A APAV registou, em 2021, a nível nacional, 19 846 crimes de violência doméstica. A informação foi
avançada ontem, no Relatório de Estatísticas sobre Violência Doméstica e Vítimas no Feminino.
 
No mesmo ano, a associação apoiou  cerca de 28 mulheres e raparigas  por dia, vítimas de crimes
como violência doméstica, difamação e perseguição, entre outros.
 
Segundo o relatório, a APAV atendeu no último ano 9 275 vítimas de violência doméstica (82,3% do
sexo feminino e 15,5% do masculino), cerca de 45% das quais tinha entre 26 e 55 anos. No caso das
primeiras, 618 eram crianças e jovens, 51,3% das quais tinha entre 11 e 17 anos, sendo a
ameaça/coação o crime mais denunciado. Este é igualmente o crime mais referido pelas  5 072
mulheres adultas  que recorreram à APAV (29,2% entre 36 e 45 anos), enquanto as 904 mulheres
idosas (26% entre 70/74 anos) queixaram-se sobretudo de injúrias e difamação.
 
Diana Carvalho
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Mais de 
10 300 
mulheres 
foram vítimas 
de crime 

GNR e PSP detiveram, 
devido à violência 
doméstica, mais de 
1900 agressores  

CRImESAAssociação Portu-
guesa de Apoio à Vítima 
(APAV) registou mais de 
10 300 vítimas de crime, do 
sexo feminino, em 2021. 

Os números foram anun-
ciados ontem, Dia Interna-
cional para a Eliminação da 
Violência Contra as Mulhe-
res, aproveitado pelo minis-
tro da Administração Inter-
na, José Luís Carneiro, para 
inaugurar um espaço de 
apoio à vítima, em Évora. 

Também ontem, a GNR e 
a PSP avançaram que, j á este  

ano, realizaram mais de 
1900 detenções, no âmbito 
de quase 24 500 denúncias 
por violência doméstica. 

A PSP acrescentou que, no 
que concerne às detenções, 
houve, até setembro, um 
aumento de 35%. 

Segundo a APAV, entre os 
casos sinalizados, 16 932 
correspondem a violência 
doméstica, que incluem 
um homicídio e 13 tentati-
vas de assassinato, e 1132 a 
crimes sexuais contra Ministro assinalou data 
crianças e jovens.• com inauguração 



Gabinete de Apoio à Vítima no Município de Mangualde em breve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/11/2022
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O Município de Mangualde celebrou um protocolo de cooperação com a APAV - Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima, que visa a criação do Gabinete de Apoio à Vítima em Mangualde. O momento
decorreu hoje, dia 25 de novembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal, integrado na Conferência
sobre "Modelo de apoio às vítimas de violência doméstica", que assinala o Dia Internacional pela
Eliminação da Violência.
 
A cerimónia protocolar contou com a presença de Marco Almeida, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, de Maria José Coelho, Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal e Conselheira
Interna para a Igualdade, de João Lázaro, Presidente da APAV - Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima e de Natália Cardoso, Gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Coimbra da APAV - Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima.
 
O protocolo de cooperação celebrado entre o Município e a APAV - Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima visa a criação do Gabinete de Apoio à Vítima em Mangualde.
 
Os Gabinetes de Apoio à Vítima (GAV) são gabinetes locais de prestação de serviços de apoio aos
cidadãos vítimas de crime e às suas famílias nas suas comunidades. Constituem a rede nacional de
Gabinetes de Apoio à Vítima da APAV, presente em muitas das principais cidades do país.
 
Cada Gabinete promove uma sólida identidade da APAV- Associação Portuguesa de Apoio à Vítima nas
comunidades locais em que os serviços de apoio à vítima estão inseridos, desenvolvendo relações
próximas e consistentes no seio das suas redes e garantindo a máxima otimização de recursos
disponíveis para a melhor resposta à vítima de crime naquela comunidade.
 
EXPOSIÇÃO "NÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA"
 
Para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, até 2 de
dezembro, está ainda patente no Átrio da Câmara Municipal de Mangualde, a exposição "Não à
Violência Doméstica". A exposição é constituída por cartazes que a APAV foi lançando ao longo dos
anos, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a importância desta temática, nomeadamente
da importância de denunciar a violência contra as mulheres. A entrada é livre e a mostra poderá ser
visitada de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h30.
 
26 de Novembro de 202226 de Novembro de 202225 de Novembro de 2022



APAV apoiou quase 30 mulheres e raparigas vítimas de violência por dia em 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/11/2022
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Celebra-se esta sexta-feira, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.
 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima apoiou em 2021 "cerca de 28 mulheres e raparigas" por
dia, vítimas de crimes como violência doméstica, difamação e perseguição, entre outros, indicou a
APAV esta sexta-feira.
 
No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a associação divulgou o seu
Relatório de Estatísticas sobre Violência Doméstica e Vítimas no Feminino, que regista 19.846 crimes
de violência doméstica no ano passado.
 
Considerando que "o crime de Violência Doméstica deve abranger todos os atos que sejam crimes e
praticados neste âmbito", a APAV contabiliza-os quer em sentido estrito quer em sentido lato.
 
Segundo o relatório, a APAV atendeu naquele ano 9.275 vítimas de violência doméstica (82,3% do
sexo feminino e 15,5% do masculino), cerca de 45% das quais tinha entre 26 e 55 anos.
 
No caso das primeiras, 618 eram crianças e jovens, 51,3% das quais tinha entre 11 e 17 anos, sendo
a ameaça/coação o crime mais denunciado.
 
Este é igualmente o crime mais referido pelas "5.072 mulheres adultas" que recorreram à APAV
(29,2% entre 36 e 45 anos), enquanto as 904 mulheres idosas (26% entre 70/74 anos) queixaram-se
sobretudo de injúrias e difamação.
 
Os agressores são maioritariamente do sexo masculino (67%) e "em 55% dos casos a relação entre
vítima e o agressor era de intimidade (22,1% entre cônjuges, 12,1% companheiros, 10,3% ex-
companheiros, 4,3% ex-namorados, 4,4% ex-cônjuges e 2,1% entre namorados) ".
 
As estatísticas mostram uma prevalência da vitimação continuada (58%), sendo que em 28% dos
casos a vítima recorreu ao apoio da APAV entre dois a seis anos após o início das agressões.
 
O relatório indica ainda que cerca de 80% das 9.275 vítimas de violência doméstica é de nacionalidade
portuguesa, destacando-se como distritos de residência Lisboa (22%), Faro (17,5%) e Porto (13,7%).
 
Em 63,1% dos casos o local da prática do crime foi a residência comum entre vítima e autor e em
46,5% foi apresentada queixa às autoridades competentes, a maior parte à PSP (47,4%).
 
A maioria das queixas é feita por telefone (61,9%), representando o atendimento presencial 18,3%,
de acordo com a associação, que assinala que em 51,3% dos casos o contacto foi feito pela vítima e
em cerca de 49% por um terceiro.
 
A APAV registou o ano passado 5.816 crimes de ameaça/coação, 5.299 de maus tratos físicos, 4.971
de injúrias/difamação, 1.105 de perseguição, 528 de maus tratos psíquicos, 194 de natureza sexual e
57 de sequestro. São ainda referidos 941 outros crimes de violência doméstica em sentido estrito.
 



Em relação aos crimes de violência doméstica em sentido lato, que representam 4,71% do total, a
associação contabilizou 286 casos de violação do domicílio ou perturbação da vida privada, 264 de
devassa da v ida pr ivada/gravações ou fotograf ias  i l í c i tas ,  194 de v io lação de
correspondência/telecomunicações, 42 crimes sexuais e 36 casos de ofensas graves à integridade
física, entre outros.



Assinado protocolo para criação de Gabinete de Apoio à Vítima em Mangualde
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O Município de Mangualde celebrou um protocolo de cooperação com a APAV (Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima), que visa a criação do Gabinete de Apoio à Vítima em Mangualde.
 
O momento decorreu esta sexta-feira, dia 25 de novembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal,
integrado na Conferência sobre "Modelo de apoio às vítimas de violência doméstica", que assinala o
Dia Internacional pela Eliminação da Violência.
 
A cerimónia protocolar contou com a presença de Marco Almeida, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, de Maria José Coelho, Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal e Conselheira
Interna para a Igualdade, de João Lázaro, Presidente da APAV - Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima e de Natália Cardoso, Gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Coimbra da APAV - Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima.
 
Os Gabinetes de Apoio à Vítima (GAV) são gabinetes locais de prestação de serviços de apoio aos
cidadãos vítimas de crime e às suas famílias nas suas comunidades. Constituem a rede nacional de
Gabinetes de Apoio à Vítima da APAV, presente em muitas das principais cidades do país.
 
Cada Gabinete promove uma sólida identidade da APAV- Associação Portuguesa de Apoio à Vítima nas
comunidades locais em que os serviços de apoio à vítima estão inseridos, desenvolvendo relações
próximas e consistentes no seio das suas redes e garantindo a máxima otimização de recursos
disponíveis para a melhor resposta à vítima de crime naquela comunidade.
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Desde o início do ano foram detidas quase 2000 pessoas por violência doméstica, este número é a
soma das detenções efetuadas pela GNR e pela PSP, quanto às queixas apresentadas pelas
autoridades chegam quase às 24 500.

 
Repetições: RTP2 - Jornal 2 , 2022-11-25 21:54
 RTP3 - 360 , 2022-11-25 22:52
 RTP1 - Bom Dia Portugal , 2022-11-26 08:41
 RTP3 - 24 Horas , 2022-11-26 00:52
 RTP3 - Bom Dia Portugal , 2022-11-26 08:42
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Hoje assinala-se o Dia Mundial para a eliminação da violência contra as mulheres, em Portugal
associações de defesa dos direitos das mulheres saem à rua em várias cidades.
Declarações de Daniel Cotrim, Assessor Técnico Direção APAV.
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A GNR divulgou hoje novos dados sobre violência doméstica em Portugal. Até ao final de setembro, a
Guarda Nacional Republicana tinha contabilizado mais de 11.000 crimes desta natureza. O balanço
provisório neste dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres é feito à Antena 1
pelo major Hernâni Martins.
Comentários de Hernâni Martins e de Daniel Cotrim, psicólogo da APAV.
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Assinala-se hoje o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. É um dia que
deve ser assinalado pelas 22 mulheres que este ano, em Portugal, foram mortas pela pessoa com
quem partilhavam a vida. Declarações de Camila Fernandes Iglésias, Observatório das Mulheres
Assassinadas; Inês Rodrigues, APAV.

 
Repetições: CNN Portugal - Agora CNN , 2022-11-25 17:44
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A PSP deteve este ano 802 pessoas por violência doméstica. É mais 35% do que a média dos últimos
5 anos. No total registou mais de 13.200 queixas. A estes somamos os números da GNR. Até 30 de
setembro deteve quase 1.200 suspeitos de crimes de violência doméstica e registou perto de 11.200
queixas. O balanço ainda provisório é feito no Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra
as Mulheres.
Declarações de Diana Pinto, Plataforma Portuguesa Direitos das Mulheres.
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Durante 2021, a APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima apoiou cerca de 28 mulheres e
raparigas por dia.
Comentários de Daniel Cotrim, psicólogo, dirigente da APAV.



 
Renascença - Notícias

  Duração: 00:00:59

  OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 102392344

 
25-11-2022 09:03

PSP deteve 802 pessoas por violência doméstica

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=55bffbfc-63c7-468d-8229-
c3b563637560&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
Desde  início do ano foram detidas pela PSP mais de 800 pessoas por violência doméstica. Em
comunicado, a polícia adianta que foram ainda feitas mais de 13 mil queixas pelo mesmo tipo de
crime.
Declarações de Daniel Cotrim, da APAV.



APAV apoiou quase 30 mulheres e raparigas vítimas de violência por dia em 2021
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De acordo com o relatório da associação, no ano passado registaram-se 19.846 crimes de violência
doméstica
 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima apoiou em 2021 "cerca de 28 mulheres e raparigas" por
dia, vítimas de crimes como violência doméstica, difamação e perseguição, entre outros, indicou esta
sexta-feira a APAV.
 
No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a associação divulgou o seu
Relatório de Estatísticas sobre Violência Doméstica e Vítimas no Feminino, que regista 19.846 crimes
de violência doméstica no ano passado.
 
Considerando que "o crime de Violência Doméstica deve abranger todos os atos que sejam crimes e
praticados neste âmbito", a APAV contabiliza-os quer em sentido estrito quer em sentido lato.
 
Segundo o relatório, a APAV atendeu naquele ano 9.275 vítimas de violência doméstica (82,3% do
sexo feminino e 15,5% do masculino), cerca de 45% das quais tinha entre 26 e 55 anos.
 
No caso das primeiras, 618 eram crianças e jovens, 51,3% das quais tinha entre 11 e 17 anos, sendo
a ameaça/coação o crime mais denunciado.
 
Este é igualmente o crime mais referido pelas "5.072 mulheres adultas" que recorreram à APAV
(29,2% entre 36 e 45 anos), enquanto as 904 mulheres idosas (26% entre 70/74 anos) queixaram-se
sobretudo de injúrias e difamação.
 
Os agressores são maioritariamente do sexo masculino (67%) e "em 55% dos casos a relação entre
vítima e o agressor era de intimidade (22,1% entre cônjuges, 12,1% companheiros, 10,3% ex-
companheiros, 4,3% ex-namorados, 4,4% ex-cônjuges e 2,1% entre namorados)".
 
As estatísticas mostram uma prevalência da vitimação continuada (58%), sendo que em 28% dos
casos a vítima recorreu ao apoio da APAV entre dois a seis anos após o início das agressões.
 
O relatório indica ainda que cerca de 80% das 9.275 vítimas de violência doméstica é de nacionalidade
portuguesa, destacando-se como distritos de residência Lisboa (22%), Faro (17,5%) e Porto (13,7%).
 
Em 63,1% dos casos o local da prática do crime foi a residência comum entre vítima e autor e em
46,5% foi apresentada queixa às autoridades competentes, a maior parte à PSP (47,4%).
 
A maioria das queixas é feita por telefone (61,9%), representando o atendimento presencial 18,3%,
de acordo com a associação, que assinala que em 51,3% dos casos o contacto foi feito pela vítima e
em cerca de 49% por um terceiro.
 
A APAV registou o ano passado 5.816 crimes de ameaça/coação, 5.299 de maus tratos físicos, 4.971
de injúrias/difamação, 1.105 de perseguição, 528 de maus tratos psíquicos, 194 de natureza sexual e
57 de sequestro. São ainda referidos 941 outros crimes de violência doméstica em sentido estrito.



 
Em relação aos crimes de violência doméstica em sentido lato, que representam 4,71% do total, a
associação contabilizou 286 casos de violação do domicílio ou perturbação da vida privada, 264 de
devassa da v ida pr ivada/gravações ou fotograf ias  i l í c i tas ,  194 de v io lação de
correspondência/telecomunicações, 42 crimes sexuais e 36 casos de ofensas graves à integridade
física, entre outros.
 
Agência Lusa , CE
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Assinala-se hoje o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. 

"Se ele tivesse usado uma arma 
em vez de fogo, podia ser mais 
uma mulher assassinada" 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  O desconfinamento levou a que mais vítimas apresentassem queixa. 
Sem uma resposta rápida são alvos fáceis dos agressores. Ficam na residência e em perigo de vida 
ou escondem-se numa casa-abrigo. O número de mulheres assassinadas voltou subir. 
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s mulheres assassinadas 
pelos companheiros vol-
taram

 

a aproximar-se dos 
lúmeros de antes da 

pandemia. São22 já este ano, mais 
57 %que em 2021. O desconfma-
mentolevoua que mais vítimas de 
violência doméstica apresentas-
sem queixa, mas sem uma respos-
ta rápida das autoridades ficam 
mais vulneráveis aos agressores, 
explicam os técnicos. Mantêm-se 
na residência onde vivem, ou vi-
viam, como agressor, pondo avida 
em perigo ou escondem-se numa 
casa de abrigo, deixando tudo para 
trás. 

São as vítimas da forma mais 
gravada violência. E, este ano, tam-
bém se regista um aumento das 
denúncias junto da PSP e GNR, se-
gundo as estatísticas contabiliza-
das pano Dia Intemadonalpara a 
Eliminação daViolência Contra as 
Mulheres, que se assinala esta sex-
ta-feira. 

As dezenasdemulheres asgsssi-
nadas em Portugal-31 em 2019, 
antes dapandemia -não surpreen-
demJéssica, 29 anos, enfermeira, 
vítima de violência doméstica. "Há 
muitas mortes porque, infelizmen-
te, não acontece nada aos agresso-
res quando fazemos queixa Fiz a  

queixa há dois anos e, até hoje, não 
fui presente a tribunal, apenas 
prestei dedarações para memória 
futura. Ele continua afazer avida 
dele, eu é que tive de virpara uma 
casa-abrigo, deixara minha casa, o 
bairro, o trabalho, a famflia.APSP 
pediu um mandado de detenção 
do agressor, a Associação Portu-
guesa deApoio aVítima (APAV) pe-
diu um mandado de detenção, 
nunca houve uma resposta do tri-
bunal, nada aconteceu. Incendiou-
-me a casa, se tivesse usado uma 
arma em vez de fogo, podia ter sido 
mais uma mulher assasdnada", fri-
sa. Está há três meses numa casa da  

APAV, a quatro horas de onde resi-
dia 

A UMAR (União das Mulheres 
Altemativae Resposta) faz a conta-
bilidade das vítimas mortais, atra-
vés do Observatório das Mulheres 
Assassinadas e com base nas noti-
das da imprensa. Entre 1 dejanei-
ro e 15 de novembro deste ano, re-
gistou 22 femicídios e33 tentativas 
de assassinato. São consideradas 
mortes intencionais no âmbito da 
violência doméstica contra as mu-
lheros. 

Ana Marciano, jurista da UMAR, 
nunca esperou que os 14 femicí-
dios do ano passado correspon-

  

dessem a uma tendência de dimi-
nuição destas mortes. "A fase pan-
démica criou-nos uma incógnita 
sobre os dados. Nós, que trabalha-
mos no terreno, sabíamos ser difí-
cil aviolência desaparecer de um 
momento para o outro, não desa-
pareceu, só não foi revelada As 
pessoas estão a desconfinar e a de-
nunciar novamente, encontram as 
mesmas dificuldades no sistema, 
as mesmas falhas na resposta e, 
existe este resultado a nível dos fe-
micídios, o que é representativo 
das dificuldades do sistema" 

A associação promove hojea 11.a 
Marcha C.ontra aVidênciaDomés-
tica e de Género, com início às 
19:30 na Praça dos Poveiros, no 
Porta É o início de uma campanha 
internacional, inidada em 1991, e 
quetermina al0 dedezembro, Dia 
Internacional dos Direitos Huma-
nos, emmais de 140 países. Conta 
com o apoio daONU e realiza-se 
noâmbito dos "16 DiasdeAtivismo 
contra aViolência de Género". 

Deixar tudo para trás 
O dia em queo ex-companheiro de 
Jéssica pôs fogo à casa, foi quando 
ela pettebeuque não podia conti-
nuar a pôr em perigo a sua vida e a 
dos dois filhos: "Foi muito dificil 
por tudo o que dekeipara trás, mas 
omais importante é a segurança 
dos meus filhos. Não podiapermi-
tir que vivessem nesse clima de 
medo, de perigo." Estavam os três 
em casa quando o agressor pôs ga-
solina nas escadas do prédio e as 
chamas irromperam por ali acima 
até atingir °andar onde viviam.Foi 
opânico. 

Aconteceu ao fim de dois anos de 
violência física, verbal e psicológi-
ca Começaram quando ela pôs o 
companheiro fora de casa, depois 
de quase cinco de vida em co - 
mum.. Conhecera-o pela Internet, 
estava de detido por vários delitos 
entreos quaisroubos. Quando saiu 
daprisãofoiviver para sua casa, ti-
veram dois filhos, um casaL "Exce-
lente marido e excelente par, diz. 

O comportamento dele come-
çou a mudar, qualquer coisa era 
motivo para discussão, desapare-
cia de casa sem justificação. Jéssica 
suspeitou que consumisse drogas. 
Comprovou que usava cocaína, 
MD e haxixe, também álcool. A 
profissão de enfermeira, e expe-
riência devida, disse-lhe que era o 
momento de pôr um fim na rela-
ção, mas com a esperança que ele 
deixasse de consumir para reaver a 
família. Não aconteceu. Piorou. 

"Até hoje não consegui perceber 
se quando me agredia e maltratava 
estava com excesso ou falta de dro-
ga Fui espancada, agredidacom os 
meus filhos nos braços, cheguei a 
ser esfaqueada.Antes de ter posto 
fogo à casa, partiu os vidros quan-
do não lhe abri a porta, também 
atirou pedras aos outros aparta-
mentos e carros dos vizinhos. Es-
tou com uma depressão, emagreci 
20 quilos. Ele não foi responsabili-
zado", protastaJéssica. 
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Gostaria que o sistemajudidal 
fosse rápido, queapós a denúnda 
rapidamente o agressor fosse afas-
tado, que se detivesse quem agride 
as mulherese os filhos- os seuses-
tão marcados psicologicamente-
que fossem condenados. Recorda 
"Quando entrei para esta casa-
-abrigo, a técnica que me recebeu 
disseque trabalha aqui há 19 anos 
esó conhece° caso de =homem 
que foi condenado. E entraram 
aqui muitas mulheres, estão sem-
pre achegar comassuas crianças." 
A habitação albergam mulheres ao 
mesmo tempo e os seus filhos. 

Não estánumacasa-abrigopor 
falta de meios, ganhava bem como 
enfermeira, está de baixapsiquiá-
trica.Tem casa e carro, financeira-
mente não depende de ninguém. 
"Estou aqui exclusivamente por-
que o meu agressor anda àsolta". 

Explica que foi "muitobemrece-
bidd, que temtoclososapoios mé-
dicos,psicólogos e advogados, mas 
que se sente limitada por não po-
der sair quando quer. Apenas sai 
para levar os filhos à escola, além 
de uma hora de manhã e outra à 
tarde. As regras são rígidas, há ope-
rigode oagressor a encontrar. Pela 
mesma razão, não pode estar em 
contacto coma família "Vem o Na-
tal, uma festa familiar, não vamos 
ter Natal,entristece-seJéssica 

Os filhos estão sempre a pergun-
tar quando voltam para casa. Mas 
não há perspetivas de que talacon-
teça. Os técnicos não aconselham 
o regresso à zona de residência, 
logo não poderá exercer enferma-
gem nos mesmos sítios. "Vou ter 
que começar tudo do zero, sinto-
-me com forçapara isso. Mas avíti-
ma é sempre vítima, é quem te de 
akerar tudo". 

Falhas do sistema 
As reclamações da vítima Jéssica 
são idênticas às da advogada da 
UMAR.AnaMarciano considera 
que falta formação especializada 
aosprofissionais que estãonalinha 
da frente, que "frequentemente 
não fazem as detenções em fla-
grante delito, nemfora de flagran-
te delito. Significa que, emtermos 

22 
Femicidios entre 1 de 
janeiro e 15 de novembro. 
Registaram-se 33 
tentativas de femicídios. 
São considerados os 
homicídios no âmbito da 
violência doméstica contra 
as mulheres. 

13285 
Queixas na PSP  entre 1 de 
janeiro e 31 de outubro 
deste ano pelo crime de 
violência doméstica, um 
aumento de 6,3% 
comparado com a média 
dos cinco anos anteriores. 
Foram detidas 802 pessoas. 

Queixas na GNR  até 30 de 
setembro, 1241 por dia, 
mais duzentas do que em 
2021. Nesse ano, 
receberam 12 755, o que 
dá 987 por mês. A Guarda 
deteve 1167 em 2022 e fez 
1722 detenções em 2021. 

práticos, émais fácil ietirar avítima 
de casa e colocá-la numa casa de 
emergência do que deter e retirar° 
agressor da residêncid. 

Outra falha grande é não haver 
uma exploração criteriosa do local 
do crime."Wao é feitauma identifi-
cação correta do que se passou, 
não se faza exploração dos meios 
de prova existentes, muitas vezes, 
opolícia nem sequer entra nas re-
sidênciasparaver se há registos he-
máticos, objetos partidos, se as ví-
timas têm outros meios de prova, 
sejam documentais, fotografias, 
até registosclínicos, tudo issoé im-
portante paraumprocesso de vio-

  

lência doméstica. 
Um terceiro problema do siste-

ma, na opinião da jurista, é ónus da 
prova depender da mulher. "Avíti-
maj á sofre muito para conseguir 
chegar até àdenúncia e oque se es-
perado sistema é que lhe dê uma 
resposta imediata, só quearespos-
ta não chega, nem imediata, nem 
nas 72 horas seguintes nem poste-
riormente, acusaAna Marciana 

Críticas que não significam que 
não se tenha avançado, mas há 
muito mais para caminhar. "Preci-
samos de uniforrn fração  de proce-
dimentos e de trabalhar em rede 
uns com os outros, de contrário vai 
ser muito difícil obtermos melho-
res resultados. Existe umagrande 
disparidade de comarcaspara co-
marcas", diz Ana Marciano. 

Queixas nas polidas 
Osdadospreliminaresdaspolídas 
indicam uma subida no número 
de denúncias. Entre 1 dejaneiro e 
31 de outubro, a PSP registou 
13285 proce,ssospelocrimede vio-
lência doméstica. Este valor repre-
senta um aumento de 6,3% com-
parado com a média dos cinco 
anos anteriores. 

O tipo de violência doméstica 
mais denunciado é apsicológica, 
seguido da física. Oitentapor cen-
to dasvftimas são mulheres.Aspo-
licias detiveram 802 pessoas pelo 
crime de violência doméstica, o 
que que representa um aumento 
de 35% da média dos cinco anos 
anteriores. Os detidos são poste-
riormente presentes aum juiz, que 
raramente confirmaessadetenção. 

A GNR registou 11 176 queixas 
até 30 de setembro, 1241 por dia, 
mais duzentas do que em 2021. 
Nesseano, receberam 12755, oque 
dá 987 por mês. Detiveram 1 167 
este anoe 1722 detenções em 2021. 

O ano passado, aAPAV registou 9 
275 vítimas de violência doméstica 
em2021. Destas, 82,3% sãomulhe-
res.Asfaixas etárias mais represen-
tativas situam-se entre os 26 e os 55 
anos de idade (45,1%). Em 55,3% 
dos casos, avítima tinha uma rela-
ção intimidade autor do crime. 
ceuneves@dapt 



"Se ele tivesse usado uma arma em vez de fogo, podia ser mais uma mulher
assassinada"
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O desconfinamento levou a que mais vítimas apresentassem queixa. Sem uma resposta rápida são
alvos fáceis dos agressores. Ficam na residência e em perigo de vida ou escondem-se numa casa-
abrigo. O número de mulheres assassinadas voltou subir.
 
As mulheres assassinadas pelos companheiros voltaram a aproximar-se dos números de antes da
pandemia. São 22 já este ano, mais 57 % que em 2021. O desconfinamento levou a que mais vítimas
de violência doméstica apresentassem queixa, mas sem uma resposta rápida das autoridades ficam
mais vulneráveis aos agressores, explicam os técnicos. Mantêm-se na residência onde vivem, ou
viviam, com o agressor, pondo a vida em perigo ou escondem-se numa casa de abrigo, deixando tudo
para trás.
 
São as vítimas da forma mais grave de violência. E, este ano, também se regista um aumento das
denúncias junto da PSP e GNR, segundo as estatísticas contabilizadas para o Dia Internacional para a
Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se assinala esta sexta-feira.
 
As dezenas de mulheres assassinadas em Portugal - 31 em 2019, antes da pandemia - não
surpreendem Jéssica, 29 anos, enfermeira, vítima de violência doméstica. "Há muitas mortes porque,
infelizmente, não acontece nada aos agressores quando fazemos queixa. Fiz a queixa há dois anos e,
até hoje, não fui presente a tribunal, apenas prestei declarações para memória futura. Ele continua a
fazer a vida dele, eu é que tive de vir para uma casa-abrigo, deixar a minha casa, o bairro, o trabalho,
a família. A PSP pediu um mandado de detenção do agressor, a Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima (APAV) pediu um mandado de detenção, nunca houve uma resposta do tribunal, nada
aconteceu. Incendiou-me a casa, se tivesse usado uma arma em vez de fogo, podia ter sido mais uma
mulher assassinada", frisa. Está há três meses numa casa da APAV, a quatro horas de onde residia.
 
A UMAR (União das Mulheres Alternativa e Resposta) faz a contabilidade das vítimas mortais, através
do Observatório das Mulheres Assassinadas e com base nas notícias da imprensa. Entre 1 de janeiro e
15 de novembro deste ano, registou 22 femicídios e 33 tentativas de assassinato. São consideradas
mortes intencionais no âmbito da violência doméstica contra as mulheres.
 
22 femicídios e 33 tentativas
 
Ana Marciano, jurista da UMAR, nunca esperou que os 14 femicídios do ano passado correspondessem
a uma tendência de diminuição destas mortes. "A fase pandémica criou-nos uma incógnita sobre os
dados. Nós, que trabalhamos no terreno, sabíamos ser difícil a violência desaparecer de um momento
para o outro, não desapareceu, só não foi revelada. As pessoas estão a desconfinar e a denunciar
novamente, encontram as mesmas dificuldades no sistema, as mesmas falhas na resposta e, existe
este resultado a nível dos femicídios, o que é representativo das dificuldades do sistema".
 
A associação promove hoje a 11.ª Marcha Contra a Violência Doméstica e de Género, com início às
19:30 na Praça dos Poveiros, no Porto. É o início de uma campanha internacional, iniciada em 1991, e
que termina a 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, em mais de 140 países.



Conta com o apoio da ONU e realiza-se no âmbito dos "16 Dias de Ativismo contra a Violência de
Género".
Deixar tudo para trás
O dia em que o ex-companheiro de Jéssica pôs fogo à casa, foi quando ela percebeu que não podia
continuar a pôr em perigo a sua vida e a dos dois filhos: "Foi muito difícil por tudo o que deixei para
trás, mas o mais importante é a segurança dos meus filhos. Não podia permitir que vivessem nesse
clima de medo, de perigo." Estavam os três em casa quando o agressor pôs gasolina nas escadas do
prédio e as chamas irromperam por ali acima até atingir o andar onde viviam. Foi o pânico.
 
Aconteceu ao fim de dois anos de violência física, verbal e psicológica. Começaram quando ela pôs o
companheiro fora de casa, depois de quase cinco de vida em comum. Conhecera-o pela Internet,
estava ele detido por vários delitos entre os quais roubos. Quando saiu da prisão foi viver para sua
casa, tiveram dois filhos, um casal. "Excelente marido e excelente pai", diz.
 
13 285 queixas na PSP
 
O comportamento dele começou a mudar, qualquer coisa era motivo para discussão, desaparecia de
casa sem justificação. Jéssica suspeitou que consumisse drogas. Comprovou que usava cocaína, MD e
haxixe, também álcool. A profissão de enfermeira, e experiência de vida, disse-lhe que era o momento
de pôr um fim na relação, mas com a esperança que ele deixasse de consumir para reaver a família.
Não aconteceu. Piorou.
 
"Até hoje não consegui perceber se quando me agredia e maltratava estava com excesso ou falta de
droga. Fui espancada, agredida com os meus filhos nos braços, cheguei a ser esfaqueada. Antes de ter
posto fogo à casa, partiu os vidros quando não lhe abri a porta, também atirou pedras aos outros
apartamentos e carros dos vizinhos. Estou com uma depressão, emagreci 20 quilos. Ele não foi
responsabilizado", protesta Jéssica.
 
Gostaria que o sistema judicial fosse rápido, que após a denúncia rapidamente o agressor fosse
afastado, que se detivesse quem agride as mulheres e os filhos - os seus estão marcados
psicologicamente - que fossem condenados. Recorda: "Quando entrei para esta casa-abrigo, a técnica
que me recebeu disse que trabalha aqui há 19 anos e só conhece o caso de um homem que foi
condenado. E entraram aqui muitas mulheres, estão sempre a chegar com as suas crianças." A
habitação alberga 20 mulheres ao mesmo tempo e os seus filhos.
 
Não está numa casa-abrigo por falta de meios, ganhava bem como enfermeira, está de baixa
psiquiátrica. Tem casa e carro, financeiramente não depende de ninguém. "Estou aqui exclusivamente
porque o meu agressor anda à solta".
 
Explica que foi "muito bem recebida", que tem todos os apoios médicos, psicólogos e advogados, mas
que se sente limitada por não poder sair quando quer. Apenas sai para levar os filhos à escola, além
de uma hora de manhã e outra à tarde. As regras são rígidas, há o perigo de o agressor a encontrar.
Pela mesma razão, não pode estar em contacto com a família. "Vem o Natal, uma festa familiar, não
vamos ter Natal", entristece-se Jéssica.
 
Os filhos estão sempre a perguntar quando voltam para casa. Mas não há perspetivas de que tal
aconteça. Os técnicos não aconselham o regresso à zona de residência, logo não poderá exercer
enfermagem nos mesmos sítios. "Vou ter que começar tudo do zero, sinto-me com força para isso.
Mas a vítima é sempre vítima, é quem te de alterar tudo".
Falhas do sistema
As reclamações da vítima Jéssica são idênticas às da advogada da UMAR. Ana Marciano considera que
falta formação especializada aos profissionais que estão na linha da frente, que "frequentemente não
fazem as detenções em flagrante delito, nem fora de flagrante delito. Significa que, em termos
práticos, é mais fácil retirar a vítima de casa e colocá-la numa casa de emergência do que deter e
retirar o agressor da residência".
 
Outra falha grande é não haver uma exploração criteriosa do local do crime. "Não é feita uma



identificação correta do que se passou, não se faz a exploração dos meios de prova existentes, muitas
vezes, o polícia nem sequer entra nas residências para ver se há registos hemáticos, objetos partidos,
se as vítimas têm outros meios de prova, sejam documentais, fotografias, até registos clínicos, tudo
isso é importante para um processo de violência doméstica".
 
11 176 queixas na GNR
 
Um terceiro problema do sistema, na opinião da jurista, é ónus da prova depender da mulher. "A
vítima já sofre muito para conseguir chegar até à denúncia e o que se espera do sistema é que lhe dê
uma resposta imediata, só que a resposta não chega, nem imediata, nem nas 72 horas seguintes nem
posteriormente", acusa Ana Marciano.
 
Críticas que não significam que não se tenha avançado, mas há muito mais para caminhar.
"Precisamos de uniformização de procedimentos e de trabalhar em rede uns com os outros, de
contrário vai ser muito difícil obtermos melhores resultados. Existe uma grande disparidade de
comarcas para comarcas", diz Ana Marciano.
Queixas das vítimas
Os dados preliminares das polícias indicam uma subida no número de denúncias. Entre 1 de janeiro e
31 de outubro, a PSP registou 13 285 processos pelo crime de violência doméstica. Este valor
representa um aumento de 6,3% comparado com a média dos cinco anos anteriores.
 
O tipo de violência doméstica mais denunciado é a psicológica, seguido da física. Oitenta por cento das
vítimas são mulheres. As polícias detiveram 802 pessoas pelo crime de violência doméstica, o que que
representa um aumento de 35% da média dos cinco anos anteriores. Os detidos são posteriormente
presentes a um juiz, que raramente confirma essa detenção.
 
A GNR registou 11 176 queixas até 30 de setembro, 1241 por dia, mais duzentas do que em 2021.
Nesse ano, receberam 12 755, o que dá 987 por mês. Detiveram 1 167 este ano e 1722 detenções em
2021.
 
O ano passado, a APAV registou 9 275 vítimas de violência doméstica em 2021. Destas, 82,3% são
mulheres. As faixas etárias mais representativas situam-se entre os 26 e os 55 anos de idade
(45,1%). Em 55,3 % dos casos, a vítima tinha uma relação intimidade autor do crime.
 
ceuneves@dn.pt
PartilharPartilhar no FacebookTwitterEmailWhatsappPartilhar
 
No Diário de Notícias dezenas de jornalistas trabalham todos os dias para fazer as notícias, as
entrevistas, as reportagens e as análises que asseguram uma informação rigorosa aos leitores. E é
assim há mais de 150 anos, pois somos o jornal nacional mais antigo. Para continuarmos a fazer este
"serviço ao leitor", como escreveu o nosso fundador em 1864, precisamos do seu apoio.
 
Assine aqui aquele que é o seu jornal
 
Comentários
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Globalmente 81.000 mulheres e meninas foram mortas em 2020, cerca de 47.000 delas morreram
nas mãos de um parceiro íntimo ou um membro da família, o que equivale a uma mulher ou menina
sendo morta a cada 11 minutos na sua casa . ONU Mulheres, factos e números: Acabar com a
violência contra as mulheres
 
Por iniciativa da AWA, a Associação das Embaixadoras em Portugal, Embaixadoras e Embaixadores,
assim como outros diplomatas em Lisboa, reuniram-se com o Senhor Presidente da Câmara Municipal
de Lisboa Carlos Moedas e a Organização Não Governamental de Defesa dos direitos da mulher
Soroptimist para defenderem a eliminação da violência contra as mulheres.
 
© DR
 
Hoje, no Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher, começa a campanha de 16 dias
de ativismo contra a violência de género. Uma campanha anual que nos relembra a violação de um
dos direitos humanos mais comuns no mundo inteiro.
 
Estima-se que mais de uma em cada três mulheres sofrerá violência de género nalgum momento da
sua vida. Mais de uma em cada três. Reparem nas mulheres ao seu redor e reservem um momento
para refletirem sobre esse número... Esses números oferecem uma motivação adicional para
acelerarmos o trabalho pela igualdade de género.
 
O que é que isto nos diz sobre as nossas sociedades? Pesquisas revelam que a violência baseada em
género está vinculada e enraizada em desigualdades e desequilíbrios de poder, em normas sociais e
de género que prejudicam, em misoginia.
 
Como aponta a ONU, uma contrarreação aos direitos das mulheres está em andamento a nível
mundial. Os movimentos anti-género estão infelizmente em ascensão e observamos também que
ataques contra defensores e ativistas dos direitos humanos da mulher estão a aumentar. No mundo
digital, nas redes sociais e outros canais de comunicação, violência baseada em género, discurso de
ódio e assédio são encontrados a níveis alarmantes. Nesse clima, é ainda mais importante falarmos
para contermos esse fenómeno. O papel crucial do ativismo para acabar com a violência contra
mulheres e meninas é o tema oportuno sob o qual a ONU marca o dia internacional deste ano.
 
A violência contra a mulher, incluindo o estupro e a violência nas relações íntimas, costuma ser
cercada de silêncio. Isto facilmente leva a uma situação em que as vítimas têm menos probabilidades
de denunciarem atos de violência. Portanto, é importante quebrar os tabus e criar um ambiente onde
as vítimas se sintam seguras para denunciarem a violência. Assim, os 16 dias de ativismo tomam um
papel fundamental para inspirar-nos para os restantes 349 dias do ano.
 
Muitas de nós na Association of Women Ambassadors in Portugal (AWA), tivemos a oportunidade de
nos encontrarmos com ativistas, tomadoras de decisão, organizações e autoridades portuguesas
empenhadas na eliminação e resposta à violência baseada no género, tanto a nível nacional quanto ao
global. Sendo a violência de género uma violação de direitos humanos prevalente em todos os nossos
países, nós beneficiamos muito deste diálogo e da partilha de melhores práticas entre países e junto



com o nosso país anfitrião, Portugal. Vamos ouvi-los.
 
Durante a celebração deste ano do Dia Internacional, o importante papel dos meios de comunicação
social é reforçado em Portugal. A Secretária de Estado para a Igualdade e Migração, Isabel Rodrigues,
salienta que os media são os órgãos de comunicação social como parceiros fundamentais desta luta.
Não podemos, no entanto, deixar de nos interrogar se, ainda que sem intenção, a forma como estes
crimes são noticiados, pode contribuir para normalização da violência, a revitimização das vítimas ou a
ofensa da sua imagem e intimidade.
 
Por isso, em 2019, Governo, vários grupos e órgãos de comunicação social, a Entidade Reguladora da
Comunicação Social, o Sindicato dos Jornalistas Portugueses e especialistas em género e comunicação
trabalharam em conjunto na construção de um Guia de Boas Práticas do Órgãos de Comunicação
Social na Prevenção e Combate da Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica, que é hoje
uma boa prática ao reforçar o papel informativo e capacitador da comunicação social neste contexto.
 
Do mesmo modo, a APAV, a Associação Portuguesa de Apoio a Vítima, sublinha a importância de
manter uma relação estreita com os media, contribuindo para uma sociedade mais informada e
esclarecida. A APAV tem por objetivo informar, proteger e apoiar vítimas de crime e violência e prever,
sensibilizar e consciencializar, no desenvolvimento de políticas, formação e advocacia social.
 
A relação entre a APAV e os órgãos de comunicação social (OCS) mantém-se constante, ou quase
diária, há mais de 30 anos. Os interesses da APAV, nesta matéria, como em todas, são os de garantir
que a sua Missão é cumprida e, por outro lado, que os interesses dos OCS são, quanto às vítimas de
crime, coincidentes com aquela Missão, protegendo os seus direitos e dando-lhes a voz que muitas
vezes é sequestrada numa situação de vitimação.
 
Também recorremos à Cidade de Lisboa para ouvir falar sobre o papel vital dos municípios na
definição de políticas e na prestação de apoio concreto às vítimas de violência de género. O trabalho
da Cidade baseia-se no trabalho a longo prazo em prol da igualdade e é orientado por três Planos de
Ação Municipais sobre a prevenção e combate à violência de género, igualdade de género e sobre a
discriminação contra LGBTI. A cidade de Lisboa criou uma Estrutura Municipal especializada de Apoio
às Vítimas de Violência Doméstica e concentra-se nos serviços de habitação que apoiam o processo de
autonomia das vítimas. Iremos distribuir mais informação sobre as iniciativas importantes dos
parceiros portugueses através das nossas redes sociais.
 
A eliminação da violência de género é assunto de todos. Há uma abundância de ações concretas que
os indivíduos podem e devem fazer. É sobre como educamos as crianças ao nosso redor, como agimos
como colegas, como reagimos quando vemos sinais de violência, como nos manifestamos, como
agimos e reagimos online. Tudo se resume ao respeito genuíno de uns pelos outros como seres
humanos iguais.
 
Finalmente, uma palavra sobre a Associação de Embaixadoras em Lisboa, the Association of Women
Ambassadors. Trata-se de uma rede informal, que inclui agora Embaixadoras da Roménia, África do
Sul, Filipinas, Espanha, Turquia, Austrália, Croácia, Eslovénia, Timor Leste, Tailândia, Finlândia,
Noruega, Senegal, Polónia, Dinamarca, Costa do Marfim, Cuba, Estados Unidos, Chile, Alemanha,
Estónia, Holanda, Suécia, Luxemburgo, França, Canadá e Sérvia, bem como a Chefe da Representação
da Comissão Europeia e altas funcionárias do Gabinete do Presidente da República e do Ministério dos
Negócios Estrangeiros.
 
Em nome da Associação de Embaixadoras em Portugal.
 
Satu Suikkari-Kleven, Embaixadora da Finlândia e atual presidente de AWA
 
Elise Racicot, Embaixadora do Canadá
PartilharPartilhar no FacebookTwitterEmailWhatsappPartilharComentários
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VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
LEMBRADA COM VÁRIAS INICIATIVAS

hoje No!Dia Internacional para a Eliminação 
da Violência Contra as Mulheres, a APAV asso-
cia-se ao ACES de Braga, inaugurando, pelas 
10h00 de hoje, a!Exposição pelos Direitos das 
Vítimas, nas instalações do ACES de Braga. A ex-
posição, patente até 3 de dezembro, versa sobre 
as campanhas mais emblemáticas da APAV, ao 
longo dos últimos 32 anos de trabalho, procu-
rando sensibilizar a comunidade para o fenó-
meno da violência.

Também a UMAR lembra a efeméride vol-
tando a desafiar as instituições, organizações e 
associações a colocarem uma faixa preta nas fa-
chadas dos edifícios e/ou a partilhar nas redes 
sociais um cartaz preto em sinal de repúdio.

Ainda hoje realiza-se, a partir das 18h00, na 
Avenida Central, a Marcha do Dia Internacional 
pela Eliminação da Violência contra as Mulhe-
res, que percorrerá o centro histórico.



Hoje é Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres
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Hoje, 25 de novembro, assinala-se o dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as
Mulheres, estando previstas manifestações em várias cidades do país, entre as quais Viseu.
 
Associações de defesa dos direitos das mulheres saem à rua em manifestações pelo fim da violência
contra as mulheres, no dia em que também arranca uma campanha internacional.
 
Já em Mangualde, é assinado um protocolo com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)
que presta a sua solidariedade em várias cidades de todo o país.
 
Hoje arranca também a campanha da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM)
"16 Dias pelo Fim da Violência Contras as Mulheres e Raparigas".
 
Trata-se de uma campanha anual, que se prolonga até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos
Humanos, "recordando assim que a violência contra as mulheres é a mais frequente violação dos
direitos humanos em todo o mundo", refere a organização.
 
A contabilização feita pelo Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA), com base em notícias
publicadas na comunicação social entre 01 de janeiro e 15 de novembro deste ano, revelou 28
mulheres mortas, 22 das quais no contexto de relações de intimidade, segundo dados preliminares
divulgados em 22 de novembro.
 
O dia 25 de novembro foi também designado o Dia Cor de Laranja no âmbito da campanha UNiTE, das
Nações Unidas, com esta cor a simbolizar um futuro livre de violência, mas também como forma de
demonstrar a solidariedade com a luta pelo fim de todas as formas de violência contra as mulheres.
 
Estação Diária



Organizações feministas em marcha por todo o país para denunciar violência contra
as mulheres
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Nos primeiros nove meses do ano, 21 mulheres foram mortas em contexto de violência doméstica
 
Associações de defesa dos direitos das mulheres saem esta sexta-feira à rua em várias cidades de
Portugal em manifestações pelo fim da violência contra as mulheres, dia em que também arranca uma
campanha internacional.
 
Hoje assinala-se o dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, estando
previstas manifestações em Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Viseu, Viana do Castelo e Vila Real.
 
Também serão realizadas vigílias, encontros, debates e conferências, nomeadamente em Bragança,
Funchal, Matosinhos, Lagoa e Mangualde.
 
Mangualde assina um protocolo com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) que presta a
sua solidariedade em várias cidades de todo o país e em Leiria será inaugurado um mural dedicado ao
fim da violência contra as mulheres.
 
Em Lisboa, no final da Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres será lido o manifesto
"Mulheres, Vida, Liberdade", subscrito por 34 organizações feministas e mais de uma centena de
pessoas a título individual.
 
"Além da leitura do Manifesto, haverá a intervenção de uma ativista iraniana em homenagem à luta
das mulheres do Irão e serão evocados os nomes das 22 mulheres assassinadas em Portugal durante
o ano de 2022", refere um comunicado divulgado pela organização.
 
No manifesto é lembrado que os direitos das mulheres, mas também das pessoas LGBTI+ (Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Trans, Intersexuais) e de minorias étnicas estão em causa em diferentes partes do
mundo, seja na luta pelo direito ao corpo, no direito de acesso ao aborto ou contra a violência.
 
"Na luta contra a violência patriarcal nenhum direito está a salvo de retrocessos. Na marcha pela
nossa vida e pela nossa liberdade reafirmamos e defendemos direitos conquistados, e lutamos por
causas que estão para lá das conquistas legais. Continuamos a ter machismo, homofobia e transfobia
dentro e fora de casa, nas ruas, nas escolas, nos serviços públicos e no trabalho", alertam as
organizações.
 
Os dados mais recentes da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) dão conta da
morte de 21 mulheres em contexto de violência doméstica, entre 20 adultas e uma criança, nos
primeiros nove meses de 2022, um número muito próximo das 23 assassinadas em 2021.
 
A contabilização feita pelo Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA), com base em notícias
publicadas na comunicação social entre 01 de janeiro e 15 de novembro deste ano, revelou 28
mulheres mortas, 22 das quais no contexto de relações de intimidade, segundo dados preliminares
divulgados em 22 de novembro.



 
Arranca também esta sexta-feira a campanha da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres
(PpDM) "16 Dias pelo Fim da Violência Contras as Mulheres e Raparigas".
 
Trata-se de uma campanha anual, que se prolonga até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos
Humanos, "recordando assim que a violência contra as mulheres é a mais frequente violação dos
direitos humanos em todo o mundo", refere a organização.
 
O dia 25 de novembro foi também designado o Dia Cor de Laranja no âmbito da campanha UNiTE, das
Nações Unidas, com esta cor a simbolizar um futuro livre de violência, mas também como forma de
demonstrar a solidariedade com a luta pelo fim de todas as formas de violência contra as mulheres.
 
Lusa Lusa
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Missão Continente entrega 70 mil euros à Fundação Gil
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Valor angariado pelo saco 'Smile'
 
Faça parte do futuro do Imagens de Marca
 
O rigor, a relevância e a criatividade estão
presentes nos conteúdos que disponibilizamos sem restrições, porque o
jornalismo é um veículo fundamental para a economia do país.
 
Apoie a missão de empoderamento das marcas,
das empresas e das pessoas: faça parte da nossa comunidade.
 
Através da venda do saco solidário 'Smile' (Espalho Sorrisos), a Missão Continente angariou 70.244
euros para o projeto "Cuidados Domiciliários Pediátricos" da Fundação do Gil.
 
Foram vendidas mais de 140 mil unidades de sacos em todas as lojas Continente, Continente Modelo e
Continente Bom Dia do país.
 
Este projeto pretende a continuidade da prestação de cuidados de saúde pediátricos no domicílio para
evitar internamentos desnecessários e prevenir a degradação psicossocial da criança e da família. A
Fundação do Gil dedica-se, desde 1999, a atividades e projetos que promovem o bem-estar global das
crianças, através do desenvolvimento de projetos de saúde pediátrica e reintegração social.
 
"A campanha dos Sacos Solidários revestiu-se de enorme importância para o Projecto de Cuidados
Domiciliários Pediátricos, da Fundação do Gil, que existe em parceria com 6 hospitais públicos e
acompanha mais de 700 crianças, e suas famílias, anualmente. Este apoio permitirá percorrer
41.703km para realizar 1.166 visitas domiciliares a 333 crianças com doenças crónicas ou com
necessidades paliativas" refere, Patrícia Boura, Presidente Executiva da Fundação do Gil.
 
Este donativo vai permitir à Fundação do Gil manter o projeto a médio prazo, por mais 6 meses, e a
Missão Continente vai acompanhar a aplicação e medir o seu impacto na comunidade em causa.
 
Liga Portuguesa Contra o Cancro, Associação Ajudar Moçambique, Fundação do Gil, Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo são as cinco
instituições que a Missão Continente apoia, ao longo de 2022, através da venda de Sacos Solidários
colecionáveis.
 
Os Sacos estão à venda ao público em todas as lojas Continente, de forma faseada ao longo do ano,
por 1,10EUR, sendo que 0,50EUR revertem para as instituições.
 
Esta é uma coleção de 5 sacos distintos, com design moderno, refletindo uma tendência mais otimista,
vibrante e enérgica, pensado ao detalhe para cada causa. Este é um saco reutilizável, lavável, 100%
reciclável e produzido com materiais 100% reciclados.
 
Além da vertente solidária, os sacos reutilizáveis visam contribuir para aumentar as taxas de



reciclabilidade no país e comportamentos de consumo conscientes.
 
Imagens de Marca



APAV apoiou quase 30 mulheres e raparigas vítimas de violência por dia
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A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima apoiou, em 2021, "cerca de 28 mulheres e raparigas" por
dia, vítimas de crimes como violência doméstica, difamação e perseguição, entre outros.
 
No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a associação divulgou o seu
Relatório de Estatísticas sobre Violência Doméstica e Vítimas no Feminino, que regista 19.846 crimes
de violência doméstica no ano passado.
 
Considerando que "o crime de Violência Doméstica deve abranger todos os atos que sejam crimes e
praticados neste âmbito", a APAV contabiliza-os, quer em sentido estrito quer em sentido lato.
PUB
Segundo o relatório de 2021, a APAV atendeu 9275 vítimas de violência doméstica (82,3% do sexo
feminino e 15,5% do masculino), cerca de 45% das quais tinha entre 26 e 55 anos.
 
No caso das primeiras, 618 eram crianças e jovens, 51,3% tinha entre 11 e 17 anos, sendo a
ameaça/coação o crime mais denunciado.
 
Este é igualmente o crime mais referido pelas "5072 mulheres adultas" que recorreram à APAV
(29,2% entre 36 e 45 anos), enquanto as 904 mulheres idosas (26% entre 70/74 anos) queixaram-se
sobretudo de injúrias e difamação.
 
Os agressores são maioritariamente do sexo masculino (67%) e "em 55% dos casos a relação entre
vítima e o agressor era de intimidade (22,1% entre cônjuges, 12,1% companheiros, 10,3% ex-
companheiros, 4,3% ex-namorados, 4,4% ex-cônjuges e 2,1% entre namorados)".
 
As estatísticas mostram uma prevalência da vitimação continuada (58%), sendo que em 28% dos
casos a vítima recorreu ao apoio da APAV entre dois a seis anos após o início das agressões.
 
O relatório indica ainda que cerca de 80% das 9.275 vítimas de violência doméstica é de nacionalidade
portuguesa, destacando-se como distritos de residência Lisboa (22%), Faro (17,5%) e Porto (13,7%).
 
Em 63,1% dos casos o local da prática do crime foi a residência comum entre vítima e autor e em
46,5% foi apresentada queixa às autoridades competentes, a maior parte à PSP (47,4%).
 
A maioria das queixas é feita por telefone (61,9%), representando o atendimento presencial 18,3%,
de acordo com a associação, que assinala que em 51,3% dos casos o contacto foi feito pela vítima e
em cerca de 49% por um terceiro.
 
A APAV registou o ano passado 5.816 crimes de ameaça/coação, 5.299 de maus tratos físicos, 4.971
de injúrias/difamação, 1.105 de perseguição, 528 de maus tratos psíquicos, 194 de natureza sexual e
57 de sequestro. São ainda referidos 941 outros crimes de violência doméstica em sentido estrito.
 
Em relação aos crimes de violência doméstica em sentido lato, que representam 4,71% do total, a
associação contabilizou 286 casos de violação do domicílio ou perturbação da vida privada, 264 de
devassa da v ida pr ivada/gravações ou fotograf ias  i l í c i tas ,  194 de v io lação de



correspondência/telecomunicações, 42 crimes sexuais e 36 casos de ofensas graves à integridade
física, entre outros.
 
JN/Agências



Algarve com quase 20% das vítimas de violência doméstica
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Em 63,1% dos casos o local da prática do crime foi a residência comum entre vítima e autor
 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) apoiou em 2021 "cerca de 28 mulheres e
raparigas" por dia, vítimas de crimes como violência doméstica, difamação e perseguição. Cerca de
80% das 9.275 vítimas é de nacionalidade portuguesa, destacando-se como distritos de residência
Lisboa (22%), Faro (17,5%) e Porto (13,7%).
 
No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a associação divulgou o seu
Relatório de Estatísticas sobre Violência Doméstica e Vítimas no Feminino, que regista 19.846 crimes
de violência doméstica no ano passado.
 
Considerando que "o crime de Violência Doméstica deve abranger todos os atos que sejam crimes e
praticados neste âmbito", a APAV contabiliza-os quer em sentido estrito quer em sentido lato.
 
- Publicidade -
 
Segundo o relatório, a APAV atendeu naquele ano 9.275 vítimas de violência doméstica (82,3% do
sexo feminino e 15,5% do masculino), cerca de 45% das quais tinha entre 26 e 55 anos.
 
No caso das primeiras, 618 eram crianças e jovens, 51,3% das quais tinha entre 11 e 17 anos, sendo
a ameaça/coação o crime mais denunciado.
 
Este é igualmente o crime mais referido pelas "5.072 mulheres adultas" que recorreram à APAV
(29,2% entre 36 e 45 anos), enquanto as 904 mulheres idosas (26% entre 70/74 anos) queixaram-se
sobretudo de injúrias e difamação.
 
- Publicidade -
Os agressores são maioritariamente do sexo masculino (67%) e "em 55% dos casos a relação entre
vítima e o agressor era de intimidade (22,1% entre cônjuges, 12,1% companheiros, 10,3% ex-
companheiros, 4,3% ex-namorados, 4,4% ex-cônjuges e 2,1% entre namorados)".
 
As estatísticas mostram uma prevalência da vitimação continuada (58%), sendo que em 28% dos
casos a vítima recorreu ao apoio da APAV entre dois a seis anos após o início das agressões.
 
Em 63,1% dos casos o local da prática do crime foi a residência comum entre vítima e autor e em
46,5% foi apresentada queixa às autoridades competentes, a maior parte à PSP (47,4%).
 
A maioria das queixas é feita por telefone (61,9%), representando o atendimento presencial 18,3%,
de acordo com a associação, que assinala que em 51,3% dos casos o contacto foi feito pela vítima e
em cerca de 49% por um terceiro.
 
A APAV registou o ano passado 5.816 crimes de ameaça/coação, 5.299 de maus tratos físicos, 4.971
de injúrias/difamação, 1.105 de perseguição, 528 de maus tratos psíquicos, 194 de natureza sexual e
57 de sequestro. São ainda referidos 941 outros crimes de violência doméstica em sentido estrito.



 
Em relação aos crimes de violência doméstica em sentido lato, que representam 4,71% do total, a
associação contabilizou 286 casos de violação do domicílio ou perturbação da vida privada, 264 de
devassa da v ida pr ivada/gravações ou fotograf ias  i l í c i tas ,  194 de v io lação de
correspondência/telecomunicações, 42 crimes sexuais e 36 casos de ofensas graves à integridade
física, entre outros.
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Organizações em marcha para denunciar violência contra mulheres
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2022
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Hoje assinala-se o dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres
 
Associações de defesa dos direitos das mulheres saem esta sexta-feira à rua em várias cidades
portuguesas em manifestações pelo fim da violência contra as mulheres, dia em que também arranca
uma campanha internacional.
 
No dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, estando previstas
manifestações em Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Viseu, Viana do Castelo e Vila Real.
 
Também serão realizadas vigílias, encontros, debates e conferências, nomeadamente em Bragança,
Funchal, Matosinhos, Lagoa e Mangualde.
 
- Publicidade -
 
Mangualde assina um protocolo com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) que presta a
sua solidariedade em várias cidades de todo o país e em Leiria será inaugurado um mural dedicado ao
fim da violência contra as mulheres.
 
Em Lisboa, no final da Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres será lido o manifesto
"Mulheres, Vida, Liberdade", subscrito por 34 organizações feministas e mais de uma centena de
pessoas a título individual.
 
"Além da leitura do Manifesto, haverá a intervenção de uma ativista iraniana em homenagem à luta
das mulheres do Irão e serão evocados os nomes das 22 mulheres assassinadas em Portugal durante
o ano de 2022", refere um comunicado divulgado pela organização.
 
- Publicidade -
No manifesto é lembrado que os direitos das mulheres, mas também das pessoas LGBTI+ (Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Trans, Intersexuais) e de minorias étnicas estão em causa em diferentes partes do
mundo, seja na luta pelo direito ao corpo, no direito de acesso ao aborto ou contra a violência.
 
"Na luta contra a violência patriarcal nenhum direito está a salvo de retrocessos. Na marcha pela
nossa vida e pela nossa liberdade reafirmamos e defendemos direitos conquistados, e lutamos por
causas que estão para lá das conquistas legais. Continuamos a ter machismo, homofobia e transfobia
dentro e fora de casa, nas ruas, nas escolas, nos serviços públicos e no trabalho", alertam as
organizações.
 
Os dados mais recentes da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) dão conta da
morte de 21 mulheres em contexto de violência doméstica, entre 20 adultas e uma criança, nos
primeiros nove meses de 2022, um número muito próximo das 23 assassinadas em 2021.
 
A contabilização feita pelo Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA), com base em notícias
publicadas na comunicação social entre 01 de janeiro e 15 de novembro deste ano, revelou 28
mulheres mortas, 22 das quais no contexto de relações de intimidade, segundo dados preliminares



divulgados em 22 de novembro.
 
Hoje arranca também a campanha da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM)
"16 Dias pelo Fim da Violência Contras as Mulheres e Raparigas".
 
Trata-se de uma campanha anual, que se prolonga até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos
Humanos, "recordando assim que a violência contra as mulheres é a mais frequente violação dos
direitos humanos em todo o mundo", refere a organização.
 
O dia 25 de novembro foi também designado o Dia Cor de Laranja no âmbito da campanha UNiTE, das
Nações Unidas, com esta cor a simbolizar um futuro livre de violência, mas também como forma de
demonstrar a solidariedade com a luta pelo fim de todas as formas de violência contra as mulheres.
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Município de Mangualde celebra protocolo com a APAV
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O Município de Mangualde celebrou um protocolo de cooperação com a APAV - Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima, que visa a criação do Gabinete de Apoio à Vítima em Mangualde. O momento
decorreu hoje, dia 25 de novembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal, integrado na Conferência
sobre "Modelo de apoio às vítimas de violência doméstica", que assinala o Dia Internacional pela
Eliminação da Violência.
 
A cerimónia protocolar contou com a presença de Marco Almeida, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, de Maria José Coelho, Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal e Conselheira
Interna para a Igualdade, de João Lázaro, Presidente da APAV - Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima e de Natália Cardoso, Gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Coimbra da APAV - Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima.
 
O protocolo de cooperação celebrado entre o Município e a APAV - Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima visa a criação do Gabinete de Apoio à Vítima em Mangualde.
 
Os Gabinetes de Apoio à Vítima (GAV) são gabinetes locais de prestação de serviços de apoio aos
cidadãos vítimas de crime e às suas famílias nas suas comunidades. Constituem a rede nacional de
Gabinetes de Apoio à Vítima da APAV, presente em muitas das principais cidades do país.
 
Cada Gabinete promove uma sólida identidade da APAV- Associação Portuguesa de Apoio à Vítima nas
comunidades locais em que os serviços de apoio à vítima estão inseridos, desenvolvendo relações
próximas e consistentes no seio das suas redes e garantindo a máxima otimização de recursos
disponíveis para a melhor resposta à vítima de crime naquela comunidade.
 
EXPOSIÇÃO "NÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA"
 
Para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, até 2 de
dezembro, está ainda patente no Átrio da Câmara Municipal de Mangualde, a exposição "Não à
Violência Doméstica". A exposição é constituída por cartazes que a APAV foi lançando ao longo dos
anos, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a importância desta temática, nomeadamente
da importância de denunciar a violência contra as mulheres. A entrada é livre e a mostra poderá ser
visitada de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h30.



Marcha em Braga para denunciar violência contra as mulheres
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Esta tarde
 
Associações de defesa dos direitos das mulheres saem hoje à rua em várias cidades de Portugal em
manifestações pelo fim da violência contra as mulheres, dia em que também arranca uma campanha
internacional. Em Braga, a manifestação está marcada para as 18:00, na Praça da República.
 
Hoje assinala-se o dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, estando
previstas, além de Braga, manifestações em Lisboa, Porto, Coimbra, Viseu, Viana do Castelo e Vila
Real.
 
Também serão realizadas vigílias, encontros, debates e conferências, nomeadamente em Bragança,
Funchal, Matosinhos, Lagoa e Mangualde.
 
Mangualde assina um protocolo com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) que presta a
sua solidariedade em várias cidades de todo o país e em Leiria será inaugurado um mural dedicado ao
fim da violência contra as mulheres.
 
Em Lisboa, no final da Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres será lido o manifesto
"Mulheres, Vida, Liberdade", subscrito por 34 organizações feministas e mais de uma centena de
pessoas a título individual.
 
"Além da leitura do Manifesto, haverá a intervenção de uma ativista iraniana em homenagem à luta
das mulheres do Irão e serão evocados os nomes das 22 mulheres assassinadas em Portugal durante
o ano de 2022", refere um comunicado divulgado pela organização.
 
No manifesto é lembrado que os direitos das mulheres, mas também das pessoas LGBTI+ (Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Trans, Intersexuais) e de minorias étnicas estão em causa em diferentes partes do
mundo, seja na luta pelo direito ao corpo, no direito de acesso ao aborto ou contra a violência.
 
"Na luta contra a violência patriarcal nenhum direito está a salvo de retrocessos. Na marcha pela
nossa vida e pela nossa liberdade reafirmamos e defendemos direitos conquistados, e lutamos por
causas que estão para lá das conquistas legais. Continuamos a ter machismo, homofobia e transfobia
dentro e fora de casa, nas ruas, nas escolas, nos serviços públicos e no trabalho", alertam as
organizações.
 
Os dados mais recentes da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) dão conta da
morte de 21 mulheres em contexto de violência doméstica, entre 20 adultas e uma criança, nos
primeiros nove meses de 2022, um número muito próximo das 23 assassinadas em 2021.
 
A contabilização feita pelo Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA), com base em notícias
publicadas na comunicação social entre 01 de janeiro e 15 de novembro deste ano, revelou 28
mulheres mortas, 22 das quais no contexto de relações de intimidade, segundo dados preliminares
divulgados em 22 de novembro.
 



Hoje arranca também a campanha da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM)
"16 Dias pelo Fim da Violência Contras as Mulheres e Raparigas".
 
Trata-se de uma campanha anual, que se prolonga até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos
Humanos, "recordando assim que a violência contra as mulheres é a mais frequente violação dos
direitos humanos em todo o mundo", refere a organização.
 
O dia 25 de novembro foi também designado o Dia Cor de Laranja no âmbito da campanha UNiTE, das
Nações Unidas, com esta cor a simbolizar um futuro livre de violência, mas também como forma de
demonstrar a solidariedade com a luta pelo fim de todas as formas de violência contra as mulheres.
 
Redação



Violência contra mulheres: 12% dos casos são meninas menores. APAV registou
10308 vítimas de crime do sexo feminino no último ano
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A APAV divulgou esta sexta-feira, Dia Internacional Pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres,
um relatório que dá conta do balanço anual da atividade da associação e dos pedidos de ajuda que
chegaram ao longo de 2021. Segundo destaca o documento, no ano passado, a PAV registou um total
de 10308 vítimas de crime e outras formas de violência do sexo feminino.
 
As crianças e jovens (1182) representavam 11,5% das vítimas, pouco menos do que as vítimas idosas
(1228, 12%), sendo que a esmagadora maioria das vítimas (76,6%) de violência de qualquer tipo em
Portugal registadas pela APAV são mulheres adultas. O crime mais comum registado foi a violência
doméstica (16 932 casos), seguidos da ameaças, difamação e ofensas à integridade física (1303
casos) e crimes sexuais contra crianças e jovens (1132).
 
Regista ainda a APAV o crescimento de outros crimes como o 'stalking', ou perseguição, (239 casos), o
assédio moral ou sexual (95) e o 'sextorsion', ou extorsão sexual (62 casos).
 
Mais de 80% das vítimas de violência doméstica são do sexo feminino
 
Segundo os dados da APAV, relativos aos pedidos de ajuda que chegaram à associação, no que diz
respeito aos crimes de violência doméstica, contaram-se 45 826 atendimentos, tendo sido apuradas
9275 vítimas deste crime, 9336 autores, num total de 19 846 crimes de violência doméstica
registados em 2021. Os crimes mais comuns registados são ameaça ou coação, maus tratos físicos,
injúrias ou difamação e perseguição.
 
A maioria das vítimas (55%) são mulheres adultas, com maior prevalência na faixa etária entre os 36-
45 anos (28,2%). Das 618 meninas que foram alvo de violência doméstica, 51,3% tinha entre 11 e 17
anos. A APAV registou 904 idosas vítimas de violência doméstica do sexo feminino, com grande parte
(26%) a terem entre 70 e 74 anos.
 
Destaca o relatório da APAV que, das vítimas de violência identificadas ao logo de 2021, 82,3% eram
do sexo feminino e 15,5% do sexo masculino. A maioria dos crimes ocorria contra vítimas entre os 26
e os 55 anos.
 
Lisboa contava o maior número de vítimas (2036), seguida por Faro (1624) e Porto (1267). 22,4%
das vítimas estava empregada e 8,4% eram estudantes.
 
Na maior parte dos casos o agressor é o cônjuge (2059), o companheiro (1130), o ex-companheiro
(964) o filho/a (854) ou o pai/mãe (679). Segundo a caracterização dos autores dos crimes de
violência doméstica feita pela APAV, 67,4% eram do sexo masculino e estavam na faixa etária dos 26-
55 anos.
 
Destaca ainda o relatório que em 58,11% dos casos, ou seja, perto de um em cada três, se tratou de
violência doméstica de forma continuada. O local do crime é, quase sempre, em casa, 63,1% das
vezes.



PSP deteve 802 pessoas por violência doméstica este ano
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A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou até 30 de setembro 11.176 crimes de violência
doméstica e efetuou 1.167 detenções na sua área de responsabilidade, segundo um balanço
provisório.
 
Já a PSP deteve, este ano, 802 pessoas por violência doméstica, mais 35% face à média dos últimos
cinco, e registou 13.285 queixas, um aumento de 6,3%, comparado com a média dos cinco anos
anteriores.
 
A violência psicológica é a mais denunciada, tendo representado no ano passado 96% das queixas,
seguida da violência física, e a maioria das vítimas (80%) são mulheres.
 
À Rádio Renascença, Daniel Cotrim, da APAV, realça que há agressões diárias que tende a ser
normalizadas:
 
Para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se celebra
esta sexta-feira, várias organizações agendaram uma marcha em Lisboa pelo Fim da Violência contra
as Mulheres.
 
Estão também previstas manifestações noutras cidades como Porto, Braga, Coimbra, Viseu, Viana do
Castelo e Vila Real, para além de vigílias, encontros, debates e conferências, a terem lugar
nomeadamente em Bragança, Funchal, Matosinhos, Lagoa e Mangualde.
 
MundialFM



APAV apoiou quase 30 mulheres vítimas de violência por dia em 2021
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A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima apoiou em 2021 "cerca de 28 mulheres e raparigas" por
dia, vítimas de crimes como violência doméstica, difamação e perseguição, entre outros, indicou hoje
a APAV.
 
No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a associação divulgou o seu
Relatório de Estatísticas sobre Violência Doméstica e Vítimas no Feminino, que regista 19.846 crimes
de violência doméstica no ano passado.
 
Considerando que "o crime de Violência Doméstica deve abranger todos os atos que sejam crimes e
praticados neste âmbito", a APAV contabiliza-os quer em sentido estrito quer em sentido lato.
 
Segundo o relatório, a APAV atendeu naquele ano 9.275 vítimas de violência doméstica (82,3% do
sexo feminino e 15,5% do masculino), cerca de 45% das quais tinha entre 26 e 55 anos.
 
No caso das primeiras, 618 eram crianças e jovens, 51,3% das quais tinha entre 11 e 17 anos, sendo
a ameaça/coação o crime mais denunciado.
 
Este é igualmente o crime mais referido pelas "5.072 mulheres adultas" que recorreram à APAV
(29,2% entre 36 e 45 anos), enquanto as 904 mulheres idosas (26% entre 70/74 anos) queixaram-se
sobretudo de injúrias e difamação.
 
Os agressores são maioritariamente do sexo masculino (67%) e "em 55% dos casos a relação entre
vítima e o agressor era de intimidade (22,1% entre cônjuges, 12,1% companheiros, 10,3% ex-
companheiros, 4,3% ex-namorados, 4,4% ex-cônjuges e 2,1% entre namorados)".
 
As estatísticas mostram uma prevalência da vitimação continuada (58%), sendo que em 28% dos
casos a vítima recorreu ao apoio da APAV entre dois a seis anos após o início das agressões.
 
O relatório indica ainda que cerca de 80% das 9.275 vítimas de violência doméstica é de nacionalidade
portuguesa, destacando-se como distritos de residência Lisboa (22%), Faro (17,5%) e Porto (13,7%).
 
Em 63,1% dos casos o local da prática do crime foi a residência comum entre vítima e autor e em
46,5% foi apresentada queixa às autoridades competentes, a maior parte à PSP (47,4%).
 
A maioria das queixas é feita por telefone (61,9%), representando o atendimento presencial 18,3%,
de acordo com a associação, que assinala que em 51,3% dos casos o contacto foi feito pela vítima e
em cerca de 49% por um terceiro.
 
A APAV registou o ano passado 5.816 crimes de ameaça/coação, 5.299 de maus tratos físicos, 4.971
de injúrias/difamação, 1.105 de perseguição, 528 de maus tratos psíquicos, 194 de natureza sexual e
57 de sequestro. São ainda referidos 941 outros crimes de violência doméstica em sentido estrito.
 
Em relação aos crimes de violência doméstica em sentido lato, que representam 4,71% do total, a
associação contabilizou 286 casos de violação do domicílio ou perturbação da vida privada, 264 de



devassa da v ida pr ivada/gravações ou fotograf ias  i l í c i tas ,  194 de v io lação de
correspondência/telecomunicações, 42 crimes sexuais e 36 casos de ofensas graves à integridade
física, entre outros.
 
Lusa



Apoiadas por dia 28 mulheres e raparigas vítimas de violência doméstica em 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2022

Meio: Notícias de Coimbra Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=fe897c23

 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima apoiou em 2021 "cerca de 28 mulheres e raparigas" por
dia, vítimas de crimes como violência doméstica, difamação e perseguição, entre outros, indicou hoje
a APAV.
 
No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a associação divulgou o seu
Relatório de Estatísticas sobre Violência Doméstica e Vítimas no Feminino, que regista 19.846 crimes
de violência doméstica no ano passado.
 
Considerando que "o crime de Violência Doméstica deve abranger todos os atos que sejam crimes e
praticados neste âmbito", a APAV contabiliza-os quer em sentido estrito quer em sentido lato.
 
Segundo o relatório, a APAV atendeu naquele ano 9.275 vítimas de violência doméstica (82,3% do
sexo feminino e 15,5% do masculino), cerca de 45% das quais tinha entre 26 e 55 anos.
 
No caso das primeiras, 618 eram crianças e jovens, 51,3% das quais tinha entre 11 e 17 anos, sendo
a ameaça/coação o crime mais denunciado.
 
Este é igualmente o crime mais referido pelas "5.072 mulheres adultas" que recorreram à APAV
(29,2% entre 36 e 45 anos), enquanto as 904 mulheres idosas (26% entre 70/74 anos) queixaram-se
sobretudo de injúrias e difamação.
 
Os agressores são maioritariamente do sexo masculino (67%) e "em 55% dos casos a relação entre
vítima e o agressor era de intimidade (22,1% entre cônjuges, 12,1% companheiros, 10,3% ex-
companheiros, 4,3% ex-namorados, 4,4% ex-cônjuges e 2,1% entre namorados)".
 
As estatísticas mostram uma prevalência da vitimação continuada (58%), sendo que em 28% dos
casos a vítima recorreu ao apoio da APAV entre dois a seis anos após o início das agressões.
 
O relatório indica ainda que cerca de 80% das 9.275 vítimas de violência doméstica é de nacionalidade
portuguesa, destacando-se como distritos de residência Lisboa (22%), Faro (17,5%) e Porto (13,7%).
 
Em 63,1% dos casos o local da prática do crime foi a residência comum entre vítima e autor e em
46,5% foi apresentada queixa às autoridades competentes, a maior parte à PSP (47,4%).
 
A maioria das queixas é feita por telefone (61,9%), representando o atendimento presencial 18,3%,
de acordo com a associação, que assinala que em 51,3% dos casos o contacto foi feito pela vítima e
em cerca de 49% por um terceiro.
 
A APAV registou o ano passado 5.816 crimes de ameaça/coação, 5.299 de maus tratos físicos, 4.971
de injúrias/difamação, 1.105 de perseguição, 528 de maus tratos psíquicos, 194 de natureza sexual e
57 de sequestro. São ainda referidos 941 outros crimes de violência doméstica em sentido estrito.
 
Em relação aos crimes de violência doméstica em sentido lato, que representam 4,71% do total, a
associação contabilizou 286 casos de violação do domicílio ou perturbação da vida privada, 264 de



APAV apoiou quase 30 mulheres e raparigas vítimas de violência por dia em 2021
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A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima apoiou em 2021 "cerca de 28 mulheres e raparigas" por
dia, vítimas de crimes como violência doméstica, difamação e perseguição.
 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima apoiou em 2021 "cerca de 28 mulheres e raparigas" por
dia, vítimas de crimes como violência doméstica, difamação e perseguição, entre outros, indicou esta
sexta-feira a APAV.
 
No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a associação divulgou o seu
Relatório de Estatísticas sobre Violência Doméstica e Vítimas no Feminino, que regista 19.846 crimes
de violência doméstica no ano passado.
 
Considerando que "o crime de Violência Doméstica deve abranger todos os atos que sejam crimes e
praticados neste âmbito", a APAV contabiliza-os quer em sentido estrito quer em sentido lato.
 
Segundo o relatório, a APAV atendeu naquele ano 9.275 vítimas de violência doméstica (82,3% do
sexo feminino e 15,5% do masculino), cerca de 45% das quais tinha entre 26 e 55 anos.
 
No caso das primeiras, 618 eram crianças e jovens, 51,3% das quais tinha entre 11 e 17 anos, sendo
a ameaça/coação o crime mais denunciado.
 
Este é igualmente o crime mais referido pelas "5.072 mulheres adultas" que recorreram à APAV
(29,2% entre 36 e 45 anos), enquanto as 904 mulheres idosas (26% entre 70/74 anos) queixaram-se
sobretudo de injúrias e difamação.
 
Os agressores são maioritariamente do sexo masculino (67%) e "em 55% dos casos a relação entre
vítima e o agressor era de intimidade (22,1% entre cônjuges, 12,1% companheiros, 10,3% ex-
companheiros, 4,3% ex-namorados, 4,4% ex-cônjuges e 2,1% entre namorados)".
 
As estatísticas mostram uma prevalência da vitimação continuada (58%), sendo que em 28% dos
casos a vítima recorreu ao apoio da APAV entre dois a seis anos após o início das agressões.
 
O relatório indica ainda que cerca de 80% das 9.275 vítimas de violência doméstica é de nacionalidade
portuguesa, destacando-se como distritos de residência Lisboa (22%), Faro (17,5%) e Porto (13,7%).
 
Em 63,1% dos casos o local da prática do crime foi a residência comum entre vítima e autor e em
46,5% foi apresentada queixa às autoridades competentes, a maior parte à PSP (47,4%).
 
A maioria das queixas é feita por telefone (61,9%), representando o atendimento presencial 18,3%,
de acordo com a associação, que assinala que em 51,3% dos casos o contacto foi feito pela vítima e
em cerca de 49% por um terceiro.
 
A APAV registou o ano passado 5.816 crimes de ameaça/coação, 5.299 de maus tratos físicos, 4.971
de injúrias/difamação, 1.105 de perseguição, 528 de maus tratos psíquicos, 194 de natureza sexual e
57 de sequestro. São ainda referidos 941 outros crimes de violência doméstica em sentido estrito.



 
Em relação aos crimes de violência doméstica em sentido lato, que representam 4,71% do total, a
associação contabilizou 286 casos de violação do domicílio ou perturbação da vida privada, 264 de
devassa da v ida pr ivada/gravações ou fotograf ias  i l í c i tas ,  194 de v io lação de
correspondência/telecomunicações, 42 crimes sexuais e 36 casos de ofensas graves à integridade
física, entre outros.
 
PUB . CONTINUE A LER A SEGUIR
 
Agência Lusa



APAV. "Violência doméstica não acontece em horário de expediente"
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Daniel Cotrim, porta voz da APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, considera que aumento
de queixas por violência doméstica é um "regresso à normalidade", mas pede mais medidas de
combate.
 
Teresa Borges



Centenas marcham em Lisboa em protesto pelo fim da violência contra as mulheres
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Esta sexta-feira assinalou-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra Mulheres. Além
de Lisboa, Portugal registou iniciativas em várias capitais de distrito.
 
Centenas de pessoas desfilaram hoje em Lisboa, entre a Praça do Intendente e o Rossio, em protesto
pela eliminação da violência contra as mulheres.
 
Com uma faixa à frente onde se lia "contra a violência machista", as muitas centenas de pessoas
gritaram palavras de ordem como "mexe com uma, mexe com todas", "nem uma a menos, vivas nos
queremos", ou "a minha luta e todo o dia, somos mulheres e não mercadoria".
 
A Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, que assinala em Lisboa o dia Internacional para a
Eliminação da Violência contra as Mulheres, junta-se a outros eventos semelhantes que decorrem hoje
em cidades como Porto, Braga, Coimbra, Viseu, Viana do Castelo e Vila Real.
 
Em Lisboa, no fim da marcha, foram lidos os nomes das 22 mulheres mortas este ano em contexto de
violência doméstica, um número que foi salientado como não se podendo repetir.
 
Foi também lembrada a luta de outras mulheres noutras regiões o mundo, de acordo com um
manifesto lido no Rossio, centro de Lisboa.
 
Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, em Lisboa. Foto: Ana Carrilho/RR
 
Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, em Lisboa. Foto: Ana Carrilho/RR
 
Daniel Cotrim, responsável pela área da violência doméstica e de género na Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima, salientou a importância de se assinalar a data, porque os cidadãos e organizações
devem ter "uma palavra a dizer relativamente a estes fenómenos" e porque o seu combate e
prevenção depende de cada um.
 
É preciso, disse Daniel Cotrim, fazer mais, nomeadamente do ponto de vista legislativo, onde é preciso
"afinar algumas coisas na lei".
 
"E é preciso que a justiça, emaranhada em preconceitos, em mitos, em crenças e estereótipos da
sociedade machista, se dispa deles", acrescentou.
 
Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, fez também referência ao número de mulheres
vítimas de violência doméstica, que é ainda "mais assustador" quando se percebe que muitas delas já
tinham feito queixas, já tinham sido vítimas de ameaças e tentativas de homicídio.
 
"A violência contra as mulheres decorre do machismo, da sociedade patriarcal, do preconceito contra
as mulheres na sociedade", disse a deputada, referindo a existência também de um problema de
"políticas públicas" e de "uma estrutura judicial que ainda não está preparada para enfrentar este
problema com capacidade que devia ter".
 



A deputada exemplificou com as secções especializadas contra a violência doméstica que "funcionam
com metade dos funcionários que deviam ter e que ainda não foram alargadas a todo o território",
porque "o Governo não tem investido nelas". E lembrou duas alterações ao orçamento do Estado nesta
matéria que o Bloco apresentou e que foram chumbadas.
 
Outra deputada também presente na marcha, Inês Sousa Real, do PAN, além de lembrar as "cifras
negras" e o "longo caminho a percorrer", falou também da necessidade da formação de magistrados,
da promoção de uma sociedade mais justa do ponto de vista da igualdade laboral, e do que chamou
de legitimidade da comunidade internacional para com crimes relacionados com as mulheres, dando a
ideia de que estas podem "ficar para trás".
 
"Precisamos de mais marchas como esta e de medidas efetivas. E precisamos de uma sociedade que
respeite e empodere as mulheres e que as trate de forma igual", disse.
 
Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, em Lisboa. Foto: Ana Carrilho/RR
 
Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, em Lisboa. Foto: Ana Carrilho/RR
 
Com a participação de mais de duas dezenas de organizações, a marcha em Lisboa, que também teve
música e muitas palavras de ordem, terminou com uma intervenção de uma ativista iraniana, em
homenagem à luta das mulheres no Irão, depois de lido um manifesto, "Mulheres, Vida, Liberdade",
subscrito por 34 organizações feministas e mais de uma centena de pessoas a título individual.
 
Coube à associação UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta a leitura dos nomes das 22
vítimas mortais.
 
Ana Leonor Marciano, jurista da UMAR, salientou à Lusa que é preciso mudar mentalidades,
acrescentando depois, sobre mudanças que são necessárias: "Sinto que muitas vezes o tempo da
justiça não é o tempo das pessoas. As vítimas necessitam de respostas rápidas para os seus
problemas e muitas vezes não temos ainda essa rapidez de mecanismos. Estamos melhor mas ainda
não é de todo o desejável".



O primeiro sinal de violência é "quando a nossa vontade não é respeitada"
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Daniel Cotrim, da APAV, destaca a importância da atenção aos primeiros sinais: "Confundimos isto
com amor. Mas não, o amor é a liberdade, podermos fazer aquilo que nos apetece e podermos estar
com a outra pessoa quando nos apetece".
Esta sexta-feira, dia 25 de novembro, assinala-se o Dia Internacional pela Eliminação da Violência
contra as Mulheres.
 
Em 2021, a nível mundial, 45 mil mulheres e meninas foram mortas por um familiar. Este número
equivale a cinco mortes a cada hora. Assim, de todos os homicídios de mulheres, cometidos no ano
passado, 56% foram pelas mãos de parceiros íntimos ou familiares. Para estas vítimas, a casa deixou
de ser um lugar seguro.
 
Em declarações à Renascença, Daniel Cotrim, psicólogo e assessor técnico da direção da APAV -
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, afirma que o "primeiro grande sinal" é "quando nós
percebemos que na nossa relação afetiva começamos a sentir imediatamente que o nosso 'não'" e "a
nossa vontade não é respeitada".
 
"Este é um primeiro indício de que algo se está a passar, quando a nossa liberdade começa a estar
cerceada", reitera.
 
Para o psicólogo, as pessoas não costumam estar atentas a este tipo de sinais: "Confundimos isto com
amor. Mas não, o amor é a liberdade, podermos fazer aquilo que nos apetece e podermos estar com a
outra pessoa quando nos apetece".
 
Daniel Cotrim alerta ainda para o facto de muitas vezes a vítima achar que "são coisas da sua cabeça"
e depois destes primeiros indícios "começam a aparecer outras variáveis, por exemplo, um ciúme que
não tem cabimento, que não existe". O assessor técnico da APAV descreve um ciúme caracterizado
pela "ideia de que aquela pessoa tem outras pessoas, que olha para os
outros de uma forma diferente", além de que o controlo "dos telemóveis, das redes sociais, da forma
de vestir, da hora de
chegar a casa, começa a ser proeminente".
 
Perante estes cenários, a APAV destaca a importância de "pedir ajuda imediatamente". Porquê? Daniel
Cotrim justifica que, nestas situações, "a violência física poderá estar para breve, como exercício ainda
maior de controlo". Por isso, apela: "falem com familiares, falem com organizações de apoio".
 
Em Portugal, o número de queixas por violência doméstica tem vindo a aumentar e atingiram 8.887
no terceiro trimestre, o número mais elevado desde 2018, quando se registaram 7.423 participações,
revelou a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.
 
A violência não é só física
 
Daniel Cotrim reafirma que "a violência doméstica é mais do que a violência física" e "qualquer
violência assume diferentes formas: emocional, psicológica, física, financeira e sexual".



 
Estamos, porém, mais habituados a "ouvir falar" da violência física porque é aquela que deixa mais
marcas visíveis.
 
"A violência é sempre um exercício de poder" e "todas estas formas de violência convivem umas com
as outras
e umas dão origem às outras", relata o assessor da APAV.
 
Desta forma, para exercer o poder, o agressor pode recorrer a "vários mecanismos de humilhação,
desvalorização, despersonalização do outro", sempre com um objetivo, o de "aniquilar, intimidar e
fazer com que a outra pessoa deixe de alguma forma de ser capaz de se
defender, por ter medo daquilo que pode acontecer".
 
E estas formas de violência atingem de forma desproporcional as
mulheres.
 
"No caso específico da violência financeira, uma mulher que
trabalhe e em que o seu ordenado seja
controlado pela pessoa agressora - neste caso, a pessoa
com quem vive -, é uma forma de controlo muito grande", justifica o psicólogo, salientando que esta
forma de controlo,
 
"na maioria das vezes, é também a causadora da permanência na própria
relação abusiva".
 
"Lua de Mel, Lua de Fel
 
Segundo explica o técnico, a violência doméstica funciona num sistema circular. "Há uma primeira
fase, que é a 'Fase da Tensão', em que as pessoas sentem que algo pode acontecer e em que o
comportamento da outra pessoa é de controlo e marcado pelo ciúme, pela ameaça e pelo
comportamento de choque físico e emocional", descreve Daniel Cotrim.
 
A esta primeira fase segue-se aquilo a que o técnico chama "Lua de Fel", marcada por um ambiente
de ataque violento e durante o qual "rebenta a violência, normalmente continuada", enquanto o
agressor maltrata física e psicologicamente a vítima. Os maus-tratos tendem a escalar na sua
frequência e intensidade.
 
Por último, vem a fase da "Lua de Mel" ou de "dar uma oportunidade", em que "a pessoa agressora
pede desculpas e arranja um conjunto de justificações, culpabilizando a vítima por
aquilo que aconteceu" e "em que as vítimas se culpabilizam
e se responsabilizam por tudo o que está a acontecer". Esta fase é marcada, segundo o psicólogo, por
uma "acalmia" e pode "demorar três dias, um ano e até dez anos".
 
Durante esta fase torna-se fundamental que quem acompanha estas situações, através da APAV ou
outras organizações, "esteja muito atento e vá fazendo um seguimento muito próximo".
 
"Quando nós olhamos, por exemplo, para situações de homicídio em contexto de violência doméstica,
percebemos que, em muitas situações, a violência esteve adormecida durante muito tempo, as
pessoas até se separaram, mas de repente algo serve de gatilho para que a violência recomece e
depois passa a ser uma violência fatal, que termina numa tentativa mesmo de homicídio", destaca.
 
Segundo os dados estatísticos, foram registadas 23.250 queixas desde o início do ano e verificou-se a
morte de 21 mulheres em contexto de violência doméstica, em comparação com 23 em 2021, 32 em
2020 e 35 em 2019.
 
Estes números têm por base uma compilação de dados fornecidos pela GNR e pela PSP.
 



Como cidadãos temos de "estar atentos"
 
Daniel Cotrim defende que, como cidadãos e sendo a violência um crime público, temos de estar
atentos e de "deixar de contar até dez".
 
"Se 'o barulho' parar no oito, ficamos alegadamente tranquilos. Digo, alegadamente porque acho que
ninguém fica. Se a coisa passa de dez e vai para o onze, aí as pessoas ficam mais aflitas. E o que
devem fazer é contactar o 112. Podem fazê-lo de forma anónima", sugere. Mesmo em situações em
que não se verifiquem consequências imediatas, é importante o registo destas ocorrências,
nomeadamente da deslocação do agente a determinada residência.
 
"Enquanto cidadãos e cidadãs temos de estar atentos, perceber que a violência doméstica diz respeito
a todos nós, que pode não acontecer connosco
diretamente, mas acontece com outros que podem ser nossos colegas de trabalho,
familiares, amigos. Estamos a falar de um
crime público, temos o dever moral de denunciar".
 
A violência contra as mulheres não é só conjugal
 
Apesar de a violência conjugal ser alvo de maior foco e que, como começamos por dizer, 56% dos
femicídios ocorrerem pelas "mãos" de companheiros ou familiares, as mulheres são alvo de todos os
tipos de violência. Por isso, o dia 25 de novembro assinala o Dia Internacional pela Eliminação da
Violência contra as Mulheres.
 
A violência contra as mulheres assume várias formas e é um fenómeno complexo, que atravessa
classes sociais, idades e regiões.
 
"Também existem [outras formas], são é menos faladas porque são menos denunciadas", sugere
Daniel Cotrim, relembrando que também "o assédio sexual, a importunação sexual" são formas de
violência, além "da violação, que é um crime
pouquíssimo reportado em Portugal".
 
Contudo, tanto em relação à violência doméstica como à violação, defende que "não podemos dizer
que se não
existem denuncias, é porque não acontecem", uma vez que "é pouco denunciado pelas vítimas". No
caso do assédio, "muitas vezes, por se encontrarem numa situação de precariedade do ponto de vista
de emprego, não denunciam também este tipo de situações".
 
Outro dos problemas destacados pelo psicólogo é a forma como a violência contra as mulheres acaba
por ser "naturalizada", como é o caso da importunação sexual que, como explica, "muitas vezes
confundimos com assédio - na rua, nos
transportes públicos, nos locais de trabalho, nas universidades...
 
está naturalizada e é quase que aceite".
 
Vítimas da dúvida
 
Medo das consequências e dos agressores, culpa e desconfiança são alguns dos motivos que levam
várias mulheres a não denunciar situações de violência ou assédio. Muitas vezes a palavra da vítima é
posta em causa.
 
"Infelizmente, é um fenómeno de sempre. A expressão 'vítima' é uma
expressão muito moderna no contexto legal dos países", destaca Daniel Cotrim, recordando que se
utilizava a expressão "testemunha" ou "ofendida/o".
 
"A vítima, aquele a quem acontece a infração criminal,
foi sempre desacreditado.



 
E quando se trata de crimes que estão relacionados
com a intimidade das pessoas, que acontecem num determinado contexto que não é
público, é muito mais fácil tentar desacreditar a vítima", refere, relembrando, contudo, que na Europa,
o número de falsas denuncias é muito baixo.
 
"Vivemos num país, numa Europa, queiramos quer não, em que a desigualdade de género é
profundamente estrutural. Faz parte da estrutura social dos países. O discurso machista, patriarcal,
misógino faz parte do discurso dos países", acrescenta.
 
Um gesto que pode salvar vítimas de violência
 
Abrir a mão, dobrar o polegar contra a palma da mão e dobrar os outros quatro dedos, é um gesto
que pode salvar vidas. E já o fez.
 
Há aproximadamente um ano, uma mulher deslocou-se a um centro médico em Barcelona, Espanha,
acompanhada de um homem. Para pedir auxílio fez o sinal que foi percebido por uma das enfermeiras
que acabou por chamar a polícia.
 
A vítima relatou que sofria ameaças contínuas e maus-tratos, por vezes físicos, o que acabou por levar
à detenção do agressor.
 
No ano passado, também uma jovem americana que se encontrava desaparecida foi salva depois de
pedir ajuda a desconhecidos através deste gesto.
 
A jovem encontrava-se dentro de um veículo e fez sinal a um condutor que ao reconhecer o sinal
chamou a polícia. Mais um caso que levou à detenção do homem, de 61 anos, que levava a
adolescente no carro.
 
O sinal de pedido de ajuda foi lançado pela Fundação das Mulheres canadianas, para identificarem
casos de violência durante a pandemia, com o objetivo de identificar e ajudar as vítimas sem estas
terem de pronunciar uma palavra, sem terem de deixar um rasto da denuncia.
 
A APAV disponibiliza uma rede nacional de Gabinetes de Apoio à Vítima e a Linha de Apoio à Vítima
(116006). Em situações de emergência, deverá contactar o 112.
 
Há ainda o Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica - serviço telefónico de informação
gratuito, anónimo e confidencial funciona 24 horas por dia / 365 dias por ano, para apoiar vítimas de
violência doméstica através do número 800 202 148.
 
Se não pode ou não quer telefonar, envie uma mensagem para a Linha SMS 3060, gratuita e
confidencial. A CIG tem ainda em funcionamento um serviço de correio eletrónico para colocar
questões, pedidos de apoio e de suporte emocional: violencia.covid@cig.gov.pt.
 
Marta Pedreira Mixão



GNR contabiliza mais de 11 mil crimes de violência doméstica até final de setembro
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Depois da PSP, também a GNR divulga hoje novos dados sobre violência doméstica em Portugal. Até
ao final de Setembro, a Guarda Nacional Republicana contabilizou mais de 11 mil crimes desta
natureza. O balanço provisório, neste Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as
Mulheres, é feito à Antena 1, pelo major Hernâni Martins.
 
A GNR a apontar para a detenção de quase mil e duzentas pessoas, suspeitas da prática destes crimes
de violência doméstica.
 
A GNR lança hoje uma campanha sobre o fenómeno, com o nome: "a submissão não é opção".
 
Também a Associação de Apoio à Vítima divulga, esta sexta-feira, dados estatísticos sobre os pedidos
de ajuda dirigidos à APAV.
 
O psicólogo Daniel Cotrim destaca o facto de, apesar de, todos os anos, existirem dezenas de milhares
de casos de violência doméstica, as condenações em tribunal não ultrapassam, em média, as 700.
 
Daniel Cotrim, da APAV, considera que os tribunais são pouco ágeis e pouco empáticos no tratamento
destes casos.
 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima entende que a justiça não tem ajudado a travar a violência
doméstica.
 
Antena 1



PSP deteve 802 pessoas e registou 13.285 queixas por violência doméstica este ano
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RUM - Rádio Universitária do Minho
 
A PSP deteve este ano 802 pessoas por violência doméstica, mais 35% face à média dos últimos
cinco, e registou 13.285 queixas, um aumento de 6,3%, tendo ainda apreendido 279 armas
relacionadas com este crime.
 
Os dados da Polícia de Segurança Pública são divulgados por ocasião do Dia Internacional pela
Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que hoje se assinala.
 
Segundo a PSP, 13.285 queixas pelo crime de violência doméstica deram entrada naquela polícia
desde o início do ano, um aumento de 6,3% comparado com a média dos cinco anos anteriores.
 
A PSP precisa que a violência psicológica é a mais denunciada, tendo representado no ano passado
96% das queixas, seguida da violência física, e a maioria das vítimas (80%) são mulheres.
 
Aquela polícia dá também conta que, entre 01 de janeiro e 31 de outubro deste ano, foram detidas
802 pessoas por violência doméstica, mais 35% em comparação com a média dos últimos anos.
 
A PSP avança igualmente que, até ao fim de outubro, foram apreendidas 279 armas, 115 das quais
brancas e 111 de fogo, esclarecendo que estas armas, ainda que não tenham sido empregues na
concretização do crime, foram referenciadas na avaliação de risco realizada pela polícia e
cautelarmente apreendidas.
 
De acordo com aquela força de segurança, estas armas são usualmente confiadas à PSP até conclusão
da investigação criminal, sendo muitas delas destruídas.
 
Em comunicado, a PSP refere que "os comportamentos violentos, físicos, verbais ou psicológicos, que
consubstanciam o crime de violência doméstica merecem constante atenção por parte da Polícia de
Segurança Pública, numa lógica de prevenção, sinalização precoce, proteção das vítimas e permanente
trabalho em rede com outras entidades relevantes nesta temática".
 
Neste âmbito, a PSP destaca os polícias com formação específica em policiamento de proximidade e,
em particular, no contexto da proteção das vítimas de violência doméstica, através das Equipas de
Proteção à Vítima (EPAV).
 
Esta força de segurança indica também que, para "melhorar o acompanhamento destas vítimas", criou
as Estruturas de Atendimento Policial a Vítimas de Violência Doméstica (EAPVVD), existindo
atualmente sete no Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) e uma no Comando Metropolitano do
Porto.
 
Em nove anos de funcionamento, o Gabinete de Atendimento e Informação à Vítima (GAIV) no Porto
registou 8.645 denúncias, tendo ainda efetuado mais de 20.000 atendimentos personalizados a
vítimas deste crime.
 



Os sete espaços existentes no Cometlis receberam mais de 3.000 denúncias só este ano.
 
No Comando Metropolitano de Lisboa, entre 01 de janeiro e 31 de outubro, foram recebidas 5.162
denúncias pelo crime de violência doméstica, cerca de 60% das quais foram registadas naqueles
espaços.
 
A PSP alerta para a necessidade de as vítimas e testemunhas "manterem a disponibilidade de
denúncia das situações de violência doméstica", sublinhando que todas as situações sinalizadas são
"de imediato alvo de avaliação de risco" para serem adotadas, com "brevidade, as medidas de
segurança de proteção da vítima".
 
Organizações feministas em marcha por todo o país para denunciar violência contra as mulheres
 
Associações de defesa dos direitos das mulheres saem hoje à rua em várias cidades de Portugal em
manifestações pelo fim da violência contra as mulheres, dia em que também arranca uma campanha
internacional.
 
Hoje assinala-se o dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, estando
previstas manifestações em Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Viseu, Viana do Castelo e Vila Real.
 
Também serão realizadas vigílias, encontros, debates e conferências, nomeadamente em Bragança,
Funchal, Matosinhos, Lagoa e Mangualde.
 
Mangualde assina um protocolo com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) que presta a
sua solidariedade em várias cidades de todo o país e em Leiria será inaugurado um mural dedicado ao
fim da violência contra as mulheres.
 
Em Lisboa, no final da Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres será lido o manifesto
"Mulheres, Vida, Liberdade", subscrito por 34 organizações feministas e mais de uma centena de
pessoas a título individual.
 
"Além da leitura do Manifesto, haverá a intervenção de uma ativista iraniana em homenagem à luta
das mulheres do Irão e serão evocados os nomes das 22 mulheres assassinadas em Portugal durante
o ano de 2022", refere um comunicado divulgado pela organização.
 
No manifesto é lembrado que os direitos das mulheres, mas também das pessoas LGBTI+ (Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Trans, Intersexuais) e de minorias étnicas estão em causa em diferentes partes do
mundo, seja na luta pelo direito ao corpo, no direito de acesso ao aborto ou contra a violência.
 
"Na luta contra a violência patriarcal nenhum direito está a salvo de retrocessos. Na marcha pela
nossa vida e pela nossa liberdade reafirmamos e defendemos direitos conquistados, e lutamos por
causas que estão para lá das conquistas legais. Continuamos a ter machismo, homofobia e transfobia
dentro e fora de casa, nas ruas, nas escolas, nos serviços públicos e no trabalho", alertam as
organizações.
 
Os dados mais recentes da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) dão conta da
morte de 21 mulheres em contexto de violência doméstica, entre 20 adultas e uma criança, nos
primeiros nove meses de 2022, um número muito próximo das 23 assassinadas em 2021.
 
A contabilização feita pelo Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA), com base em notícias
publicadas na comunicação social entre 01 de janeiro e 15 de novembro deste ano, revelou 28
mulheres mortas, 22 das quais no contexto de relações de intimidade, segundo dados preliminares
divulgados em 22 de novembro.
 
Hoje arranca também a campanha da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM)
"16 Dias pelo Fim da Violência Contras as Mulheres e Raparigas".
 



Trata-se de uma campanha anual, que se prolonga até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos
Humanos, "recordando assim que a violência contra as mulheres é a mais frequente violação dos
direitos humanos em todo o mundo", refere a organização.
 
O dia 25 de novembro foi também designado o Dia Cor de Laranja no âmbito da campanha UNiTE, das
Nações Unidas, com esta cor a simbolizar um futuro livre de violência, mas também como forma de
demonstrar a solidariedade com a luta pelo fim de todas as formas de violência contra as mulheres.
 
Lusa
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Câmara de Ovar assinala o Dia para a Eliminação da Violência contra as Mulheres
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Assinala-se hoje, 25 de novembro, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as
Mulheres. A Câmara Municipal de Ovar (CMO) celebrou a efeméride com a instalação de 28 pares de
sapatos na escadaria do Tribunal de Ovar. A quantidade de calçado representa o número de vítimas
mortais do crime de violência exercida sobre [...]
 
Assinala-se hoje, 25 de novembro, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as
Mulheres. A Câmara Municipal de Ovar (CMO) celebrou a efeméride com a instalação de 28 pares de
sapatos na escadaria do Tribunal de Ovar.
 
A quantidade de calçado representa o número de vítimas mortais do crime de violência exercida sobre
mulheres no decorrer deste ano, em Portugal. O grande objetivo da ação é consciencializar toda a
comunidade para esta realidade - um flagelo humano, alertando que o crime de violência é público e
qualquer cidadão pode agir e dar conhecimento às autoridades.
 
Além desse dado, 28 é também o número médio de assistências diárias que a Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima (APAV) deu a mulheres e raparigas vítimas de violência, em 2021.
No total, a APAV registou 9.275 vítimas de violência doméstica no ano passado, das quais 82,3% eram
do sexo feminino e 15,5% do sexo masculino. As faixas etárias mais representativas situam-se entre
os 26 e os 55 anos de idade (45,1%).
 
A violência contra as mulheres e violência doméstica é uma grave violação dos direitos humanos e
uma forma de discriminação com impacto não apenas nas vítimas, mas na sociedade no seu conjunto.
Assume diversas formas, incessante e recorrente, ocorre durante todo o ciclo de vida e não reconhece
fronteiras geográficas, económicas ou sociais. Sendo reconhecida como um problema de saúde
pública, educacional e social, de segurança e criminal.
 
Os casos de violência podem ser reportados pela própria vítima, por familiares ou amigos que
suspeitam de crimes desta índole, num período que pode ir até seis meses após cada episódio. A
denúncia criminal pode ser apresentada:
 
Nos postos da Guarda Nacional Republicana;
 
Nas esquadras da Polícia de Segurança Pública;
 
Nos serviços do Ministério Público que funcionam junto de todos os tribunais, mesmo que não seja o
do local onde ocorreu o crime;
 
112 - Número de telefone de emergência único europeu, disponível em toda a UE, a título gratuito,
para situações de emergência com perigo eminente;
 
144 - Linha Nacional de Emergência Social;
 
800 202 148 - Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica (CIG);
 



116 006 - Linha de Apoio à Vítima (APAV)
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"Há vergonha em denunciar estes casos;é comum pensar "entre marido e mulher não
se mete a colher"diz Raquel Segadães da APAV(c/som)
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Hoje assinala-se o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, data instituída
pela ONU em 1999.
 
No âmbito desta data simbólica, a APAV divulga hoje o Relatório de Estatísticas sobre Violência
Doméstica e Vítimas no Feminino, com dados de 2021.
 
Durante 2021, a APAV apoiou cerca de 28 mulheres e raparigas por dia, vítimas de crimes como
violência doméstica, difamação e perseguição, entre outros. Em contexto de violência doméstica, 45%
das vítimas tem entre 26 e 55 anos.
 
Quanto à pessoa agressora, 67% são do sexo masculino e em 55% dos casos a relação entre vítima e
agressor era de intimidade. As relações familiares de consanguinidade representam 37% das situações
aqui reportadas. Verifica-se a prevalência da vitimação continuada (58%), sendo que em 28% dos
casos a vítima recorreu ao apoio da APAV entre 2 a 6 anos após o início das agressões
 
Este é um flagelo cada vez mais acentuado e que é preciso combater e para este combate é essencial
a consciencialização da sociedade para a temática.
 
A Rádio Campanário falou com Raquel Segadães, assessora de Imprensa da Apav relativamente a esta
data e, simultaneamente, relativamente aos dados hoje divulgados pela APAV.
 
Raquel Segadães começou por nos referir "nos últimos anos temos tido na procura deste nosso apoio
o que significa que a área da sensibilização que trabalhamos está a produzir efeitos pois há mais
pessoas a pedir ajuda."
 
Para a APAV estas campanhas de sensibilização são extremamente importantes pois como refere "esta
data simbólica assim como outras semelhantes são muito importantes mas temos que penar nas
mulheres vítimas de violência, todos os dias do ano" acrescentando "as pessoas que estejam a passar
por situações de violência devem pedir ajuda, sem qualquer vergonha, porque a culpa nunca é delas."
 
Questionada se ainda existe o estigma da denúncia por parte das vítimas, Raquel Segadães realça
"sim ainda exista essa vergonha em denunciar, é muito comum pensar-se que entre marido e mulher
não se mete a colher ou que se ele está zangado é porque eu fiz alguma coisa errada."
 
A violência, realça "não é apenas física e muitas vezes a mulher ainda se culpabiliza por estar a passar
por uma situação dessas" realçando a importância de trabalhar este tema especialmente junto das
comunidades mais baixas.
 
No que diz respeito a "esta vergonha" em territórios do interior, onde todas as pessoas se conhecem,
Raquel considera que "estes fatores têm sempre algum peso no momento de pedir ajuda" realçando
contudo " mais do que regional este é um problema à escala naciona.l"
 



A Assessora da APAV termina deixando uma mensagem "as pessoas que passam por estas situações
de violência podem e devem pedir ajuda e todos nós enquanto sociedade temos o dever de estar
atentos ao outro ; trata-se de um crime público que pode ser denunciado por qualquer pessoa."
 
A APAV conta com 21 Gabinetes de Apoio à Vítima, 4 Equipas Móveis de Apoio à Vítima e 32 Pólos de
Atendimento em Itinerância, além de prestar apoio à distância através da Linha de Apoio à Vítima
(116 006) e da Linha Internet Segura (800 219 090) - chamada gratuita, dias úteis das 8h às 22h.
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APAV alerta para violência contra as mulheres
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APAV alerta para violência contra as mulheres
 
25/11/2022
 
Hoje, dia 25 de Novembro, assinala-se o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as
Mulheres, data instituída pela ONU em 1999.
 
Durante 2021, a APAV apoiou cerca de 28 mulheres e raparigas por dia, vítimas de crimes como
violência doméstica, difamação e perseguição, entre outros. Em contexto de violência doméstica, 45%
das vítimas tem entre 26 e 55 anos.
 
Quanto à pessoa agressora, 67% são do sexo masculino e em 55% dos casos a relação entre vítima e
agressor era de intimidade. As relações familiares de consanguinidade representam 37% das situações
aqui reportadas. Verifica-se a prevalência da vitimação continuada (58%), sendo que em 28% dos
casos a vítima recorreu ao apoio da APAV entre 2 a 6 anos após o início das agressões.
 
A APAV conta com 21 Gabinetes de Apoio à Vítima, 4 Equipas Móveis de Apoio à Vítima e 32 Pólos de
Atendimento em Itinerância, além de prestar apoio à distância através da Linha de Apoio à Vítima
(116 006) e da Linha Internet Segura (800 219 090) - chamada gratuita, dias úteis das 8h às 22h.
 
Share this...
FacebookPinterestTwitterLinkedin



APAV alerta para violência contra as mulheres
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Hoje, dia 25 de Novembro, assinala-se o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as
Mulheres, data instituída pela ONU em 1999.
 
Durante 2021, a APAV apoiou cerca de 28 mulheres e raparigas por dia, vítimas de crimes como
violência doméstica, difamação e perseguição, entre outros. Em contexto de violência doméstica, 45%
das vítimas tem entre 26 e 55 anos.
 
Quanto à pessoa agressora, 67% são do sexo masculino e em 55% dos casos a relação entre vítima e
agressor era de intimidade. As relações familiares de consanguinidade representam 37% das situações
aqui reportadas. Verifica-se a prevalência da vitimação continuada (58%), sendo que em 28% dos
casos a vítima recorreu ao apoio da APAV entre 2 a 6 anos após o início das agressões.
 
A APAV conta com 21 Gabinetes de Apoio à Vítima, 4 Equipas Móveis de Apoio à Vítima e 32 Pólos de
Atendimento em Itinerância, além de prestar apoio à distância através da Linha de Apoio à Vítima
(116 006) e da Linha Internet Segura (800 219 090) - chamada gratuita, dias úteis das 8h às 22h.
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APAV apoiou quase 30 mulheres e raparigas vítimas de violência por dia em 2021 -
Notícias
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A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima apoiou em 2021 "cerca de 28 mulheres e raparigas" por
dia, vítimas de crimes como violência doméstica, difamação e perseguição, entre outros, indicou hoje
a APAV.
 
No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a associação divulgou o seu
Relatório de Estatísticas sobre Violência Doméstica e Vítimas no Feminino, que regista 19.846 crimes
de violência doméstica no ano passado.
 
Considerando que "o crime de Violência Doméstica deve abranger todos os atos que sejam crimes e
praticados neste âmbito", a APAV contabiliza-os quer em sentido estrito quer em sentido lato.
 
Segundo o relatório, a APAV atendeu naquele ano 9.275 vítimas de violência doméstica (82,3% do
sexo feminino e 15,5% do masculino), cerca de 45% das quais tinha entre 26 e 55 anos.
 
No caso das primeiras, 618 eram crianças e jovens, 51,3% das quais tinha entre 11 e 17 anos, sendo
a ameaça/coação o crime mais denunciado.
 
Este é igualmente o crime mais referido pelas "5.072 mulheres adultas" que recorreram à APAV
(29,2% entre 36 e 45 anos), enquanto as 904 mulheres idosas (26% entre 70/74 anos) queixaram-se
sobretudo de injúrias e difamação.
 
Os agressores são maioritariamente do sexo masculino (67%) e "em 55% dos casos a relação entre
vítima e o agressor era de intimidade (22,1% entre cônjuges, 12,1% companheiros, 10,3% ex-
companheiros, 4,3% ex-namorados, 4,4% ex-cônjuges e 2,1% entre namorados)".
 
As estatísticas mostram uma prevalência da vitimação continuada (58%), sendo que em 28% dos
casos a vítima recorreu ao apoio da APAV entre dois a seis anos após o início das agressões.
 
O relatório indica ainda que cerca de 80% das 9.275 vítimas de violência doméstica é de nacionalidade
portuguesa, destacando-se como distritos de residência Lisboa (22%), Faro (17,5%) e Porto (13,7%).
 
Em 63,1% dos casos o local da prática do crime foi a residência comum entre vítima e autor e em
46,5% foi apresentada queixa às autoridades competentes, a maior parte à PSP (47,4%).
 
A maioria das queixas é feita por telefone (61,9%), representando o atendimento presencial 18,3%,
de acordo com a associação, que assinala que em 51,3% dos casos o contacto foi feito pela vítima e
em cerca de 49% por um terceiro.
 



A APAV registou o ano passado 5.816 crimes de ameaça/coação, 5.299 de maus tratos físicos, 4.971
de injúrias/difamação, 1.105 de perseguição, 528 de maus tratos psíquicos, 194 de natureza sexual e
57 de sequestro. São ainda referidos 941 outros crimes de violência doméstica em sentido estrito.
 
Em relação aos crimes de violência doméstica em sentido lato, que representam 4,71% do total, a
associação contabilizou 286 casos de violação do domicílio ou perturbação da vida privada, 264 de
devassa da v ida pr ivada/gravações ou fotograf ias  i l í c i tas ,  194 de v io lação de
correspondência/telecomunicações, 42 crimes sexuais e 36 casos de ofensas graves à integridade
física, entre outros.
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Organizações feministas em marcha por todo o país para denunciar violência contra
as mulheres
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Associações de defesa dos direitos das mulheres saem hoje à rua em várias cidades de Portugal em
manifestações pelo fim da violência contra as mulheres, dia em que também arranca uma campanha
internacional.
 
Hoje assinala-se o dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, estando
previstas manifestações em Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Viseu, Viana do Castelo e Vila Real.
 
Também serão realizadas vigílias, encontros, debates e conferências, nomeadamente em Bragança,
Funchal, Matosinhos, Lagoa e Mangualde.
 
Mangualde assina um protocolo com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) que presta a
sua solidariedade em várias cidades de todo o país e em Leiria será inaugurado um mural dedicado ao
fim da violência contra as mulheres.
 
Em Lisboa, no final da Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres será lido o manifesto
"Mulheres, Vida, Liberdade", subscrito por 34 organizações feministas e mais de uma centena de
pessoas a título individual.
 
"Além da leitura do Manifesto, haverá a intervenção de uma ativista iraniana em homenagem à luta
das mulheres do Irão e serão evocados os nomes das 22 mulheres assassinadas em Portugal durante
o ano de 2022", refere um comunicado divulgado pela organização.
 
No manifesto é lembrado que os direitos das mulheres, mas também das pessoas LGBTI+ (Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Trans, Intersexuais) e de minorias étnicas estão em causa em diferentes partes do
mundo, seja na luta pelo direito ao corpo, no direito de acesso ao aborto ou contra a violência.
 
"Na luta contra a violência patriarcal nenhum direito está a salvo de retrocessos. Na marcha pela
nossa vida e pela nossa liberdade reafirmamos e defendemos direitos conquistados, e lutamos por
causas que estão para lá das conquistas legais. Continuamos a ter machismo, homofobia e transfobia
dentro e fora de casa, nas ruas, nas escolas, nos serviços públicos e no trabalho", alertam as
organizações.
 
Os dados mais recentes da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) dão conta da
morte de 21 mulheres em contexto de violência doméstica, entre 20 adultas e uma criança, nos
primeiros nove meses de 2022, um número muito próximo das 23 assassinadas em 2021.
 
A contabilização feita pelo Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA), com base em notícias
publicadas na comunicação social entre 01 de janeiro e 15 de novembro deste ano, revelou 28
mulheres mortas, 22 das quais no contexto de relações de intimidade, segundo dados preliminares
divulgados em 22 de novembro.
 
Hoje arranca também a campanha da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM)



"16 Dias pelo Fim da Violência Contras as Mulheres e Raparigas".
 
Trata-se de uma campanha anual, que se prolonga até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos
Humanos, "recordando assim que a violência contra as mulheres é a mais frequente violação dos
direitos humanos em todo o mundo", refere a organização.
 
O dia 25 de novembro foi também designado o Dia Cor de Laranja no âmbito da campanha UNiTE, das
Nações Unidas, com esta cor a simbolizar um futuro livre de violência, mas também como forma de
demonstrar a solidariedade com a luta pelo fim de todas as formas de violência contra as mulheres.
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Hoje há manifestação em Braga para denunciar violência contra as mulheres
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Associações de defesa dos direitos das mulheres saem hoje à rua em várias cidades de Portugal em
manifestações pelo fim da violência contra as mulheres, dia em que também arranca uma campanha
internacional.
 
Hoje assinala-se o dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, estando
previstas manifestações em Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Viseu, Viana do Castelo e Vila Real.
 
Também serão realizadas vigílias, encontros, debates e conferências, nomeadamente em Bragança,
Funchal, Matosinhos, Lagoa e Mangualde.
 
Mangualde assina um protocolo com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) que presta a
sua solidariedade em várias cidades de todo o país e em Leiria será inaugurado um mural dedicado ao
fim da violência contra as mulheres.
 
Em Lisboa, no final da Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres será lido o manifesto
"Mulheres, Vida, Liberdade", subscrito por 34 organizações feministas e mais de uma centena de
pessoas a título individual.
 
"Além da leitura do Manifesto, haverá a intervenção de uma ativista iraniana em homenagem à luta
das mulheres do Irão e serão evocados os nomes das 22 mulheres assassinadas em Portugal durante
o ano de 2022", refere um comunicado divulgado pela organização.
 
No manifesto é lembrado que os direitos das mulheres, mas também das pessoas LGBTI+ (Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Trans, Intersexuais) e de minorias étnicas estão em causa em diferentes partes do
mundo, seja na luta pelo direito ao corpo, no direito de acesso ao aborto ou contra a violência.
 
"Na luta contra a violência patriarcal nenhum direito está a salvo de retrocessos. Na marcha pela
nossa vida e pela nossa liberdade reafirmamos e defendemos direitos conquistados, e lutamos por
causas que estão para lá das conquistas legais. Continuamos a ter machismo, homofobia e transfobia
dentro e fora de casa, nas ruas, nas escolas, nos serviços públicos e no trabalho", alertam as
organizações.
 
Os dados mais recentes da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) dão conta da
morte de 21 mulheres em contexto de violência doméstica, entre 20 adultas e uma criança, nos
primeiros nove meses de 2022, um número muito próximo das 23 assassinadas em 2021.
 
A contabilização feita pelo Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA), com base em notícias
publicadas na comunicação social entre 01 de janeiro e 15 de novembro deste ano, revelou 28
mulheres mortas, 22 das quais no contexto de relações de intimidade, segundo dados preliminares
divulgados em 22 de novembro.
 
Hoje arranca também a campanha da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM)
"16 Dias pelo Fim da Violência Contras as Mulheres e Raparigas".
 



Trata-se de uma campanha anual, que se prolonga até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos
Humanos, "recordando assim que a violência contra as mulheres é a mais frequente violação dos
direitos humanos em todo o mundo", refere a organização.
 
O dia 25 de novembro foi também designado o Dia Cor de Laranja no âmbito da campanha UNiTE, das
Nações Unidas, com esta cor a simbolizar um futuro livre de violência, mas também como forma de
demonstrar a solidariedade com a luta pelo fim de todas as formas de violência contra as mulheres.



Marchas por todo o país apelam ao fim da violência contra as mulheres
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Associações de defesa dos direitos das mulheres saem esta sexta-feira à rua em várias cidades de
Portugal em manifestações pelo fim da violência contra as mulheres, dia em que também arranca uma
campanha internacional.
 
Assinala-se esta sexta-feira o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres,
estando previstas manifestações em Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Viseu, Viana do Castelo e Vila
Real.
 
Também serão realizadas vigílias, encontros, debates e conferências, nomeadamente em Bragança,
Funchal, Matosinhos, Lagoa e Mangualde.
 
Mangualde assina um protocolo com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) que presta a
sua solidariedade em várias cidades de todo o país e em Leiria será inaugurado um mural dedicado ao
fim da violência contra as mulheres.
 
Em Lisboa, no final da Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres será lido o manifesto
"Mulheres, Vida, Liberdade", subscrito por 34 organizações feministas e mais de uma centena de
pessoas a título individual.
 
"Além da leitura do Manifesto, haverá a intervenção de uma ativista iraniana em homenagem à luta
das mulheres do Irão e serão evocados os nomes das 22 mulheres assassinadas em Portugal durante
o ano de 2022", refere um comunicado divulgado pela organização.
 
No manifesto é lembrado que os direitos das mulheres, mas também das pessoas LGBTI+ (Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Trans, Intersexuais) e de minorias étnicas estão em causa em diferentes partes do
mundo, seja na luta pelo direito ao corpo, no direito de acesso ao aborto ou contra a violência.
 
"Na luta contra a violência patriarcal nenhum direito está a salvo de retrocessos. Na marcha pela
nossa vida e pela nossa liberdade reafirmamos e defendemos direitos conquistados, e lutamos por
causas que estão para lá das conquistas legais. Continuamos a ter machismo, homofobia e transfobia
dentro e fora de casa, nas ruas, nas escolas, nos serviços públicos e no trabalho", alertam as
organizações.
 
Os dados mais recentes da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) dão conta da
morte de 21 mulheres em contexto de violência doméstica, entre 20 adultas e uma criança, nos
primeiros nove meses de 2022, um número muito próximo das 23 assassinadas em 2021.
 
A contabilização feita pelo Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA), com base em notícias
publicadas na comunicação social entre 01 de janeiro e 15 de novembro deste ano, revelou 28
mulheres mortas, 22 das quais no contexto de relações de intimidade, segundo dados preliminares
divulgados em 22 de novembro.
 
PSP deteve mais 35% pessoas por violência doméstica do que na média dos últimos cinco
 



Esta sexta-feira arranca também a campanha da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres
(PpDM) "16 Dias pelo Fim da Violência Contras as Mulheres e Raparigas".
 
Trata-se de uma campanha anual, que se prolonga até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos
Humanos, "recordando assim que a violência contra as mulheres é a mais frequente violação dos
direitos humanos em todo o mundo", refere a organização.
 
O dia 25 de novembro foi também designado o Dia Cor de Laranja no âmbito da campanha UNiTE, das
Nações Unidas, com esta cor a simbolizar um futuro livre de violência, mas também como forma de
demonstrar a solidariedade com a luta pelo fim de todas as formas de violência contra as mulheres.
 
Assinala-se esta sexta-feira o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.



Leonor Poeiras: "Há 28 mulheres portuguesas que já não podem tirar uma foto
assim"
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Leonor Poeiras lembrou que 28 mulheres portuguesas já foram assassinadas durante este ano, em
Portugal, num contexto de relação íntima.
Assinala-se nesta sexta-feira, 25 de novembro, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência
contra as Mulheres. Leonor Poeiras partilhou uma fotografia sorridente, mas com uma importante
mensagem por trás dela.
 
"Há 28 mulheres portuguesas que já não podem tirar uma fotografia assim, alegre, descontraída e
segura. São as 28 mulheres que já foram assassinadas em 2022, sendo que 22 das mortes ocorreram
em contexto de relação íntima", escreveu a antiga profissional da TVI na rede social Instagram.
 
"Os dados citados pela ONU mostram que, em média, 37 pessoas por dia recorreram à APAV -
Associação de Apoio à Vítima, a maioria mulheres e por violência doméstica", lamentou, antes de
lançar um apelo a quem possa estar a passar por este tipo de drama.
 
"Se não te sentes segura para denunciar, desabafa com alguém em quem confies. É o primeiro passo
e abre caminho para um futuro sem violência, acredita", aconselhou.
 
Duarte Costa



APAV apoiou 28 mulheres por dia vítimas de violência
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Hoje assinala-se o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, data instituída
pela ONU em 1999.
 
No âmbito desta data simbólica, a APAV divulga hoje o Relatório de Estatísticas sobre Violência
Doméstica e Vítimas no Feminino, com dados de 2021.
 
Durante 2021, a APAV apoiou cerca de 28 mulheres e raparigas por dia, vítimas de crimes como
violência doméstica, difamação e perseguição, entre outros. Em contexto de violência doméstica, 45%
das vítimas tem entre 26 e 55 anos.
 
Quanto à pessoa agressora, 67% são do sexo masculino e em 55% dos casos a relação entre vítima e
agressor era de intimidade. As relações familiares de consanguinidade representam 37% das situações
aqui reportadas. Verifica-se a prevalência da vitimação continuada (58%), sendo que em 28% dos
casos a vítima recorreu ao apoio da APAV entre 2 a 6 anos após o início das agressões.
 
A APAV conta com 21 Gabinetes de Apoio à Vítima, 4 Equipas Móveis de Apoio à Vítima e 32 Pólos de
Atendimento em Itinerância, além de prestar apoio à distância através da Linha de Apoio à Vítima
(116 006) e da Linha Internet Segura (800 219 090) - chamada gratuita, dias úteis das 8h às 22h.
 
Share on FacebookTweetFollow us
 
[Additional Text]:
facebook
Twitter
Follow
 
Redação



"Números são assustadores." ONU anuncia que mais de 81 mil mulheres e meninas
foram assassinadas em 2021
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A publicação das Nações Unidas revelou que, em 2022, 22 mulheres já foram assassinadas em
Portugal.
 
O Organização das Nações Unidas (ONU) publicou, esta sexta-feira, no Dia Internacional para a
Eliminação da Violência contra as Mulheres, os mais recentes dados de pessoas do sexo feminino que
são vítima de violência e, em 2021, foram assassinadas 81 mil mulheres e meninas em todo o mundo
e, em Portugal, durante 2022, 22 mulheres já perderam a vida por assassinato.
 
Contas feitas, cerca de cinco mulheres foram mortas, por hora, no planeta. Em mais de metade dos
casos - 56%, as mortes foram provocadas por parceiros ou familiares, provando, como refere a
organização, que "nem a própria casa é um lugar seguro".
 
"Estes números são assustadores", considera a ONU, explicando que os números podem ser
superiores aos contabilizados, porque " inúmeras mulheres vítimas fatais não são contabilizadas, dado
que os seus casos não são reportados e muitas outras não denunciam casos de violência, devido à
ausência de apoio legal ou jurídico".
 
De acordo com as Nações Unidas, o continente asiático contabilizou o maior número de feminicídios na
esfera privada, enquanto as mulheres e meninas africanas "correm mais risco de serem mortas por
um parceiro íntimo ou membro familiar". Na América do Norte e na Europa, a Covid-19 para um
aumento significativo dos feminicídios no meio íntimo na América do Norte e na Europa.
 
No caso de Portugal, 28 mulheres já foram assassinadas, em 2022, sendo que 22 delas ocorreram
"em contexto de relação íntima". Os dados recolhidos pela Associação de Apoio à Vítima (APAV) e
citados pela ONU mostram que, em média, 37 pessoas por dia, recorreram à associação, a maioria
mulheres e por violência doméstica.
 
O dia 25 de novembro foi também designado o Dia Cor de Laranja no âmbito da campanha UNiTE, das
Nações Unidas, com esta cor a simbolizar um futuro livre de violência, mas também como forma de
demonstrar a solidariedade com a luta pelo fim de todas as formas de violência contra as mulheres.
 
[Additional Text]:
"Números são assustadores." ONU anuncia que mais de 81 mil mulheres e meninas foram
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Violência doméstica: APAV apoiou quase 30 vítimas por dia em 2021
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Photo by Anete Lusina on Pexels.com
 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima apoiou em 2021 "cerca de 28 mulheres e raparigas" por
dia, vítimas de crimes como violência doméstica, difamação e perseguição, entre outros, indicou hoje
a APAV.
 
No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a associação divulgou o seu
Relatório de Estatísticas sobre Violência Doméstica e Vítimas no Feminino, que regista 19.846 crimes
de violência doméstica no ano passado.
 
Considerando que "o crime de Violência Doméstica deve abranger todos os atos que sejam crimes e
praticados neste âmbito", a APAV contabiliza-os quer em sentido estrito quer em sentido lato.
 
Segundo o relatório, a APAV atendeu naquele ano 9.275 vítimas de violência doméstica (82,3% do
sexo feminino e 15,5% do masculino), cerca de 45% das quais tinha entre 26 e 55 anos.
 
No caso das primeiras, 618 eram crianças e jovens, 51,3% das quais tinha entre 11 e 17 anos, sendo
a ameaça/coação o crime mais denunciado.
 
Este é igualmente o crime mais referido pelas "5.072 mulheres adultas" que recorreram à APAV
(29,2% entre 36 e 45 anos), enquanto as 904 mulheres idosas (26% entre 70/74 anos) queixaram-se
sobretudo de injúrias e difamação.
 
Os agressores são maioritariamente do sexo masculino (67%) e "em 55% dos casos a relação entre
vítima e o agressor era de intimidade (22,1% entre cônjuges, 12,1% companheiros, 10,3% ex-
companheiros, 4,3% ex-namorados, 4,4% ex-cônjuges e 2,1% entre namorados)".
 
As estatísticas mostram uma prevalência da vitimação continuada (58%), sendo que em 28% dos
casos a vítima recorreu ao apoio da APAV entre dois a seis anos após o início das agressões.
 
O relatório indica ainda que cerca de 80% das 9.275 vítimas de violência doméstica é de nacionalidade
portuguesa, destacando-se como distritos de residência Lisboa (22%), Faro (17,5%) e Porto (13,7%).
 
Em 63,1% dos casos o local da prática do crime foi a residência comum entre vítima e autor e em
46,5% foi apresentada queixa às autoridades competentes, a maior parte à PSP (47,4%).
 
A maioria das queixas é feita por telefone (61,9%), representando o atendimento presencial 18,3%,
de acordo com a associação, que assinala que em 51,3% dos casos o contacto foi feito pela vítima e
em cerca de 49% por um terceiro.
 
A APAV registou o ano passado 5.816 crimes de ameaça/coação, 5.299 de maus tratos físicos, 4.971
de injúrias/difamação, 1.105 de perseguição, 528 de maus tratos psíquicos, 194 de natureza sexual e
57 de sequestro. São ainda referidos 941 outros crimes de violência doméstica em sentido estrito.
 



Em relação aos crimes de violência doméstica em sentido lato, que representam 4,71% do total, a
associação contabilizou 286 casos de violação do domicílio ou perturbação da vida privada, 264 de
devassa da v ida pr ivada/gravações ou fotograf ias  i l í c i tas ,  194 de v io lação de
correspondência/telecomunicações, 42 crimes sexuais e 36 casos de ofensas graves à integridade
física, entre outros.
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APAV apoiou quase 30 mulheres e raparigas vítimas de violência por dia em 2021
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A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima apoiou em 2021 "cerca de 28 mulheres e raparigas" por
dia, vítimas de crimes como violência doméstica, difamação e perseguição, entre outros, indicou esta
sexta-feira a APAV.
 
No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a associação divulgou o seu
Relatório de Estatísticas sobre Violência Doméstica e Vítimas no Feminino, que regista 19.846 crimes
de violência doméstica no ano passado.
 
Considerando que "o crime de Violência Doméstica deve abranger todos os atos que sejam crimes e
praticados neste âmbito", a APAV contabiliza-os quer em sentido estrito quer em sentido lato.
 
Segundo o relatório, a APAV atendeu naquele ano 9.275 vítimas de violência doméstica (82,3% do
sexo feminino e 15,5% do masculino), cerca de 45% das quais tinha entre 26 e 55 anos.
 
No caso das primeiras, 618 eram crianças e jovens, 51,3% das quais tinha entre 11 e 17 anos, sendo
a ameaça/coação o crime mais denunciado.
 
Este é igualmente o crime mais referido pelas "5.072 mulheres adultas" que recorreram à APAV
(29,2% entre 36 e 45 anos), enquanto as 904 mulheres idosas (26% entre 70/74 anos) queixaram-se
sobretudo de injúrias e difamação.
 
Os agressores são maioritariamente do sexo masculino (67%) e "em 55% dos casos a relação entre
vítima e o agressor era de intimidade (22,1% entre cônjuges, 12,1% companheiros, 10,3% ex-
companheiros, 4,3% ex-namorados, 4,4% ex-cônjuges e 2,1% entre namorados)".
 
As estatísticas mostram uma prevalência da vitimação continuada (58%), sendo que em 28% dos
casos a vítima recorreu ao apoio da APAV entre dois a seis anos após o início das agressões.
 
O relatório indica ainda que cerca de 80% das 9.275 vítimas de violência doméstica é de nacionalidade
portuguesa, destacando-se como distritos de residência Lisboa (22%), Faro (17,5%) e Porto (13,7%).
 
Em 63,1% dos casos o local da prática do crime foi a residência comum entre vítima e autor e em
46,5% foi apresentada queixa às autoridades competentes, a maior parte à PSP (47,4%).
 
A maioria das queixas é feita por telefone (61,9%), representando o atendimento presencial 18,3%,
de acordo com a associação, que assinala que em 51,3% dos casos o contacto foi feito pela vítima e
em cerca de 49% por um terceiro.
 
A APAV registou o ano passado 5.816 crimes de ameaça/coação, 5.299 de maus tratos físicos, 4.971
de injúrias/difamação, 1.105 de perseguição, 528 de maus tratos psíquicos, 194 de natureza sexual e
57 de sequestro. São ainda referidos 941 outros crimes de violência doméstica em sentido estrito.
 
Em relação aos crimes de violência doméstica em sentido lato, que representam 4,71% do total, a
associação contabilizou 286 casos de violação do domicílio ou perturbação da vida privada, 264 de



devassa da v ida pr ivada/gravações ou fotograf ias  i l í c i tas ,  194 de v io lação de
correspondência/telecomunicações, 42 crimes sexuais e 36 casos de ofensas graves à integridade
física, entre outros.
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Assinala-se hoje o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as
Mulheres
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Uma data que pretende sensibilizar a comunidade para uma cultura de não violência e promover a
igualdade de género.
 
Elisa Brites, responsável pela Associação de Apoio à Vitima ( APAV) de Vila Real, lembra que a
violência domestica é um crime de natureza pública e que ainda regista números elevados.
 
85% das vítimas de Violência Doméstica são Mulheres.
 
A APAV ajuda as vítimas, mas há outros organismos, nomeadamente a PSP e a GNR, que protegem e
onde as vítimas podem recorrer.
 
O Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres foi decretado pelo ONU e
pretende alertar para a violência física, psicológica, sexual e social que atinge as mulheres.



Organizações feministas em marcha por todo o país para denunciar violência contra
as mulheres
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Associações de defesa dos direitos das mulheres saem hoje à rua em várias cidades de Portugal em
manifestações pelo fim da violência contra as mulheres, dia em que também arranca uma campanha
internacional
 
Hoje assinala-se o dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, estando
previstas manifestações em Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Viseu, Viana do Castelo e Vila Real.
 
Também serão realizadas vigílias, encontros, debates e conferências, nomeadamente em Bragança,
Funchal, Matosinhos, Lagoa e Mangualde.
 
Mangualde assina um protocolo com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) que presta a
sua solidariedade em várias cidades de todo o país e em Leiria será inaugurado um mural dedicado ao
fim da violência contra as mulheres.
 
Em Lisboa, no final da Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres será lido o manifesto
"Mulheres, Vida, Liberdade", subscrito por 34 organizações feministas e mais de uma centena de
pessoas a título individual.
 
"Além da leitura do Manifesto, haverá a intervenção de uma ativista iraniana em homenagem à luta
das mulheres do Irão e serão evocados os nomes das 22 mulheres assassinadas em Portugal durante
o ano de 2022", refere um comunicado divulgado pela organização.
 
No manifesto é lembrado que os direitos das mulheres, mas também das pessoas LGBTI+ (Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Trans, Intersexuais) e de minorias étnicas estão em causa em diferentes partes do
mundo, seja na luta pelo direito ao corpo, no direito de acesso ao aborto ou contra a violência.
 
"Na luta contra a violência patriarcal nenhum direito está a salvo de retrocessos. Na marcha pela
nossa vida e pela nossa liberdade reafirmamos e defendemos direitos conquistados, e lutamos por
causas que estão para lá das conquistas legais. Continuamos a ter machismo, homofobia e transfobia
dentro e fora de casa, nas ruas, nas escolas, nos serviços públicos e no trabalho", alertam as
organizações.
 
Os dados mais recentes da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) dão conta da
morte de 21 mulheres em contexto de violência doméstica, entre 20 adultas e uma criança, nos
primeiros nove meses de 2022, um número muito próximo das 23 assassinadas em 2021.
 
A contabilização feita pelo Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA), com base em notícias
publicadas na comunicação social entre 01 de janeiro e 15 de novembro deste ano, revelou 28
mulheres mortas, 22 das quais no contexto de relações de intimidade, segundo dados preliminares
divulgados em 22 de novembro.
 
Hoje arranca também a campanha da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM)



"16 Dias pelo Fim da Violência Contras as Mulheres e Raparigas".
 
Trata-se de uma campanha anual, que se prolonga até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos
Humanos, "recordando assim que a violência contra as mulheres é a mais frequente violação dos
direitos humanos em todo o mundo", refere a organização.
 
O dia 25 de novembro foi também designado o Dia Cor de Laranja no âmbito da campanha UNiTE, das
Nações Unidas, com esta cor a simbolizar um futuro livre de violência, mas também como forma de
demonstrar a solidariedade com a luta pelo fim de todas as formas de violência contra as mulheres.
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APAV apoiou quase 30 mulheres e raparigas vítimas de violência por dia em 2021
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A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima apoiou em 2021  cerca de 28 mulheres e raparigas  por
dia, vítimas de crimes como violência doméstica, difamação e perseguição, entre outros, indicou hoje
a APAV.
 
No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a associação divulgou o seu
Relatório de Estatísticas sobre Violência Doméstica e Vítimas no Feminino, que regista 19.846 crimes
de violência doméstica no ano passado.
 
Considerando que "o crime de Violência Doméstica deve abranger todos os atos que sejam crimes e
praticados neste âmbito", a APAV contabiliza-os quer em sentido estrito quer em sentido lato.
 
Segundo o relatório, a APAV atendeu naquele ano 9.275 vítimas de violência doméstica (82,3% do
sexo feminino e 15,5% do masculino), cerca de 45% das quais tinha entre 26 e 55 anos.
 
No caso das primeiras, 618 eram crianças e jovens, 51,3% das quais tinha entre 11 e 17 anos, sendo
a ameaça/coação o crime mais denunciado.
 
Este é igualmente o crime mais referido pelas "5.072 mulheres adultas" que recorreram à APAV
(29,2% entre 36 e 45 anos), enquanto as 904 mulheres idosas (26% entre 70/74 anos) queixaram-se
sobretudo de injúrias e difamação.
 
Os agressores são maioritariamente do sexo masculino (67%) e "em 55% dos casos a relação entre
vítima e o agressor era de intimidade (22,1% entre cônjuges, 12,1% companheiros, 10,3% ex-
companheiros, 4,3% ex-namorados, 4,4% ex-cônjuges e 2,1% entre namorados)".
 
As estatísticas mostram uma prevalência da vitimação continuada (58%), sendo que em 28% dos
casos a vítima recorreu ao apoio da APAV entre dois a seis anos após o início das agressões.
 
O relatório indica ainda que cerca de 80% das 9.275 vítimas de violência doméstica é de nacionalidade
portuguesa, destacando-se como distritos de residência Lisboa (22%), Faro (17,5%) e Porto (13,7%).
 
Em 63,1% dos casos o local da prática do crime foi a residência comum entre vítima e autor e em
46,5% foi apresentada queixa às autoridades competentes, a maior parte à PSP (47,4%).
 
A maioria das queixas é feita por telefone (61,9%), representando o atendimento presencial 18,3%,
de acordo com a associação, que assinala que em 51,3% dos casos o contacto foi feito pela vítima e
em cerca de 49% por um terceiro.
 
A APAV registou o ano passado 5.816 crimes de ameaça/coação, 5.299 de maus tratos físicos, 4.971
de injúrias/difamação, 1.105 de perseguição, 528 de maus tratos psíquicos, 194 de natureza sexual e
57 de sequestro. São ainda referidos 941 outros crimes de violência doméstica em sentido estrito.
 
Em relação aos crimes de violência doméstica em sentido lato, que representam 4,71% do total, a
associação contabilizou 286 casos de violação do domicílio ou perturbação da vida privada, 264 de



devassa da v ida pr ivada/gravações ou fotograf ias  i l í c i tas ,  194 de v io lação de
correspondência/telecomunicações, 42 crimes sexuais e 36 casos de ofensas graves à integridade
física, entre outros.



Se é precisa uma vila para educar uma criança, é precisa uma vila para abusar dela
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O mundo está em constante mudança. Os últimos anos em especial têm sido repletos de mudanças
políticas e sociais. Podia [...]
 
Fotografia de Caleb Woods / Unsplash
 
O mundo está em constante mudança. Os últimos anos em especial têm sido repletos de mudanças
políticas e sociais. Podia dizer que, aos poucos, se torna um lugar melhor. Ao mesmo tempo, torna-se
impossível dizê-lo sem soltar uma gargalhada de quem não acredita no que é dito.
 
Estas mudanças ainda não se veem, infelizmente, nos sistemas que regem as nossas vidas. Pelo
menos, ainda não na magnitude que desejaríamos que se vissem. Um dos maiores exemplos desta
inércia de sistemas é o abuso sexual infantil, no antes (a enorme ineficácia na prevenção), no durante
(o fracasso no ensino e dádiva às crianças de meios de denúncia e do ambiente a ela propício) e no
depois (o ainda mais redondo falhanço no acompanhamento que deve ser prestado às vítimas após a
denúncia).
 
Em pleno 2022, temos já dados e conhecimento sobre o fenómeno do abuso sexual infantil que se
diriam mais que suficientes para trabalharmos, enquanto sociedade, em programas de prevenção de
abuso que fossem realmente eficazes nessa prevenção. No entanto, ainda aqui estamos. Com um
pouco mais de abertura para falar disto do que os nossos pais tinham há 30 anos e do que os nossos
avós tinham há 50, é certo. Mas ainda não é suficiente. Não quando diariamente se descobrem novos
casos, alguns entre famílias, outros em instituições base do Ocidente e que teríamos como confiáveis,
por mais ingénua que seja essa crença. Não quando estes casos que todos os dias vêm a descoberto
são varridos para debaixo do tapete ou olhados com o mesmo desdém de há 30 anos, em particular
por mentes pequenas, bafientas, amarradas ao patriarcado e presas num contínuo de indiferença de
quem não sente dor ao ler e ouvir as histórias horripilantes de crianças abusadas desde tão pequenas,
de quem protege as instituições em que estas histórias se desenrolam, de quem ignora as vítimas de
atos comummente vistos como tão cruéis.
 
Em primeiro lugar, haver prevenção é necessário consenso na definição de abuso sexual de crianças.
A National Child Traumatic Stress Network descreve o ato como "qualquer interação entre uma criança
e um adulto (ou outra criança) em que a criança é usada para estimulação sexual do perpetuador ou
de um observador. O abuso sexual infantil pode incluir comportamentos de toque e de não-toque. Os
comportamentos de não-toque podem incluir voyeurismo, exibicionismo ou exposição da criança a
pornografia.". No Código Penal Português está escrito, no Artigo 171.º, que qualquer "acto sexual de
relevo com ou em menor de 14 anos, ou o levar a praticá-lo com outra pessoa", de "cópula, coito
anal, coito oral ou introdução vaginal ou anal de partes do corpo ou objetos" e de "atuar sobre menor
de 14 anos, por meio de conversa, escrito, espectáculo ou objecto pornográficos", "aliciar menor de 14
anos a assistir a abusos sexuais ou a atividades sexuais". E, claro, praticar qualquer um destes atos
com intenção lucrativa. Mas de que nos servem tais definições quando um Tribunal da Relação decide
que funciona como atenuante à sentença de um professor de inglês condenado por "sentar ao seu colo
alunas do 3.º e 4.º anos de escolaridade, aproveitando para acariciá-las em zonas íntimas, por fora ou
por dentro da roupa" o facto de, supostamente, os atos não terem o "relevo exigido" para ser
considerado crime de abuso sexual de crianças e terem ocorrido "apenas uma vez"?



 
Falar em educação sexual nas escolas desde muito cedo não se trata, como alguns parecem acreditar,
de ensinar crianças do 1.º ano de escolaridade a praticar atos sexuais. Parece óbvio, mas talvez não o
seja assim tanto para quem tão acerrimamente acusa os "movimentos woke" de serem pedófilos e
pervertidos. Educação sexual não é, nem pode ser, ensinar 20 estudantes numa sala a colocar um
preservativo numa peça de fruta e chamar a isso "ensino". O que se defende - e, na minha opinião, o
que é bom senso para qualquer indivíduo e comunidade cujo objetivo seja a proteção e
empoderamento de crianças e jovens para que se sintam seguros para dizer "não" e para denunciar
quando a sua vontade não é respeitada - é que se lhes dê o conhecimento, as ferramentas e o
ambiente propício às denúncias. Conhecimento sobre o próprio corpo, sobre o certo e o errado.
Métodos para avaliar situações, intenções e acontecimentos. E, logicamente, um ambiente em que se
sintam seguros, confiança nos adultos que os rodeiam e devem ajudar.
 
Sabemos que a esmagadora maioria dos casos de abusos sexuais de crianças acontece por pessoas
que a elas lhes são próximas - sejam do seio familiar, círculo de amigos da família, entre outros. Já
em 1988, o estudo de Dubé e Hébert sobre 511 casos de abuso e negligência infantil afirmava que
78% dos casos estudados envolviam agressores conhecidos das vítimas, enquanto apenas 22%
envolviam estranhos. Mais recentemente, as estatísticas do Projeto CARE de apoio a crianças e jovens
vítimas de violência sexual da APAV entre 2016 e 2021 mostravam que, dos 28.247 atendimentos
realizados, 51% dos casos aconteceram em contexto intrafamiliar; apenas 7,5% foram cometidos por
pessoas desconhecidas.
 
Defender a ideia de que este género de conversas e ensinamentos devem estar reservados ao meio
familiar é ignorar que nem todas as crianças provêm de espaços e casas seguras, em que existe
abertura e confiança suficiente para a sua existência. É ignorar que, não, as crianças não pertencem
ao Estado, mas também não são propriedade da família. Não são objetos nem extensões dos
progenitores ou parentes que delas cuidam. São, sim, seres próprios, individuais, com sentimentos,
emoções e capacidades que os distinguem de meras caixinhas de órgãos e vasos sanguíneos. E é, sim,
da responsabilidade do Estado assegurar que estão seguras e conscientes o suficiente para terem
vidas decentes, livres do sofrimento que causa o trauma sexual, por mais que o conservadorismo
bafiento e problemático que reina em Portugal (e, leia-se, no Mundo) queira manter as crianças numa
bolha que não faz mais do que magoá-las.
 
Assim, devemos exigir educação sexual adequada e programas de prevenção de abusos sexuais
eficazes nas nossas escolas. E, claro, dar voz a quem disto melhor compreende. Por mais importantes
que sejam os professores de Português, História, Matemática ou Educação Física, não estão treinados
para tal. É necessário que os responsáveis por estes programas tenham as qualificações, empatia e
paciência necessárias à educação de crianças que, como sabemos, não são sempre os mais fáceis de
ensinar. E é necessária também a formação de todos os professores e educadores de qualquer área
para que consigam, também eles, avaliar e ajudar os seus alunos da melhor forma possível. Afinal, os
alunos do 1.º ciclo, por exemplo, passam muitas vezes mais tempo com professores, educadores,
auxiliares e/ou responsáveis de centros de estudos do que com os próprios pais e restantes familiares.
São até, muitas vezes, pessoas em quem as crianças confiam mais do que na própria família. Se todos
os responsáveis por educação da vida de uma criança abusada souberem reconhecer os sinais e
sintomas de abuso sexual, que se manifestam de tantas e tão diferentes formas (dependendo da
criança, do meio, da sua educação), não será mais provável a descoberta do caso, respetiva denúncia
e acompanhamento da vítima e do processo? Formação adequada a todos os profissionais de
educação não facilitaria toda a situação?
 
Enquanto, como sociedade, preferirmos dar voz a ideólogos (e, diga-se, tudólogos) retrógrados e
tradicionalistas (em todos os sentidos pejorativos possíveis que a palavra possa ter) ao invés de
pessoas experientes e com conhecimento, corremos o risco de sermos coniventes com casos de abuso
sexual. É, no fundo, dizer a todas as vítimas que, enquanto sociedade, não falhámos, que não temos
responsabilidade na falta de meios de denúncia e na falta de qualificações dos adultos que as rodeiam
e que não viram os sinais.
 
Crianças ignorantes relativamente ao próprio corpo são crianças caladas quando são abusadas - e é



assim que os abusadores as querem.
 
Crónica de Joana Fernandes.
Licenciada em Línguas e Relações Empresariais pela Universidade de Aveiro, ativista feminista e pelos
sobreviventes de violência sexual.
O título desta crónica é uma referência directa ao filme "Spotlight" (2015), realizado por Tom
McCarthy.
 
Gostas do trabalho da Comunidade Cultura e Arte?
 
Podes apoiar a partir de 1EUR por mês.
 
Sabe Mais
 
[Additional Text]:
Se é precisa uma vila para educar uma criança, é precisa uma vila para abusar dela
 
Cronista convidado
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PORMENORES 

Queixa prévia em 7 casos 
Houve sete casos de homicídio 
em que a vítima já tinha feito 
queixa às autoridades, segundo 
o Observatório de Mulheres As-
sassinadas. Cinco tinham mes-
mo recebido ameaças de morte. 

Casas-abrigo 
As casas-abrigo da Rede Nacio-
nal de Apoio às Vítimas de Vio-
lência Doméstica acolhiam em 
setembro passado 853 mulhe-
res, 706 crianças e 15 homens. 

8887 ocorrências 
Até setembro deste ano, já ti-
nham sido participadas à PSP 
e à GNR um total de 8887 ocor-
rências relativas a crimes de 
violência doméstica. 

El No passado mês de setem-
bro, havia 798 arguidos em 
processos relativos a violên-
cia doméstica que estavam a 
ser controlados por vigilância 
eletrónica, segundo os dados 
mais atualizados fornecidos 
pela Comissão para a Cidada-
nia e Igualdade de Género. Q, 

Vigilância eletrónica 

RÇ 

Em setembro havia 1209 detidos 

958 cumprem pena 
e 251 em preventiva 
El No mês de setembro, 958 
reclusos cumpriam pena de 
prisão por crimes de violên-
cia doméstica, segundo da-
dos da Comissão para a Ci-
dadania e Igualdade de Gé-
nero. Havia ainda 251 pes-
soas que se encontravam 
em prisão preventiva devido 
aos mesmos crimes. 

MULHERES AS MAIS VISADAS 

E m 2021, a Associação Portuguesa de Apoio 
à Vítima registou um total de 13 234 víti-

mas diretas de crime. O maior número de víti-
mas a recorrer à APAV foi do sexo feminino 
(10 308; 77,9%), mantendo-se, desta forma, 
a tendência de anos anteriores, que demons-
tram que são as mulheres as mais visadas. 

IMPACTO1 13 FICAM ÓRFÃOS 
TREZE DAS MULHERES QUE 
FORAM MORTAS ESTE ANO 
DEIXARAM ÓRFÃOS FILHOS 
MENORES DE IDADE, SEGUNDO 
O OBSERVATÓRIO DE 
MULHERES ASSASSINADAS. 

REDE1 APOIO PARA FILHOS DE VÍTIMAS 

O s filhos das vitimas mortais são protegidos 
através da Rede de Apoio Psicológico para 

Crianças e Jovens Vítimas de Violência Doméstica, 
um projeto específico criado para este efeito. Esta 
rede é composta por um total de 31equipas espa-
lhadas por todo o território nacional, segundo a 
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. 

Penas podem 
chegar aos 10 
anos de prisão 
13 O crime de violência do-
méstica aplica-se, de acor-
do com o Artigo 1522  do Có-
digo Penal, a "quem, de 
modo reiterado ou não, in-
fligir maus-tratos físicos ou 
psíquicos, incluindo casti-
gos corporais, privações da 
liberdade, ofensas sexuais 
ou impedir o acesso ou 
fruição aos recursos eco-
nómicos e patrimoniais 

próprios ou comuns: a) Ao 
cônjuge ou ex-cônjuge; 
b)A pessoa de outro ou do 
mesmo sexo com quem o 
agente mantenha ou tenha 
mantido urna relação de 
namoro ou uma relação 
análoga à dos cônjuges, 
ainda que sem coabitação; 
c)A progenitor de descen-
dente comum em P grau; 
ou d) A pessoa particular-
mente indefesa, nomeada-

' mente em razão da idade, 
deficiência, doença, gravi-
dez ou dependência econó-
mica, que com ele coabite; 
e) A menor que seja seu 
descendente ou de uma das 
pessoas referidas nas ali-
neas a), b) e c), ainda que 

- com ele não coabite". Nes-
tes casos, a pena vai de um 
a cinco anos de prisão. Nas 
situações mais graves 
(ofensa à integridade física 
grave ou morte), a pena 
pode chegar aos 10 anos. ts. 

798 arguidos 
controlados com 
pulseira eletrónica 



BE assinala o Dia pela Eliminação da Violência contra as Mulheres com palestra
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O Bloco de Esquerda de Tomar vai assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as
Mulheres, que se comemora a 25 de novembro, com uma palestra sobre a temática.
 
A iniciativa tem início marcado para as 18h30 de sexta-feira, dia 25 de novembro, no Salão da Junta
de Freguesia de Santa Maria dos Olivais. A palestra conta com a participação de oradores convidados,
nomeadamente Gustavo Duarte, da APAV; Maria Jorgete Teixeira, UMAR; Margarida Moleiro, do Museu
Municipal de Torres Novas e o deputado municipal de Tomar eleito pelo BE, Paulo Mendes.
 
O Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres assinala-se, anualmente, a 25 de
novembro, data instituída pela Resolução 52/134 da ONU e cujo propósito é alertar para a gravidade
do problema que atinge as vítimas tanto a nível psicológico como físico.
 
Outros artigos
 
Jéssica Filipe
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Ponte de Sor 

> O Cineteatro de 
Ponte de Sor acolhe 
no dia 29 de Novem-
bro, a partir das 9h30, 
as “III Jornadas do 
Alto Alentejo contra 
a Violência”, uma ini-
ciativa da Associação 
Portuguesa de Apoio 
à Vítima (APAVA), que 
envolve ainda diver-
sas entidades, insti-
tuições e autarquias 
do distrito. 
De acordo com a APAV, 
as Jornadas têm como 
objectivo «promover 
uma reflexão conjun-
ta de diversas Entida-
des sobre temáticas relativas ao crime, 

à violência e à protec-
ção das pessoas vítimas 
destas patologias». 
A sessão de abertu-
ra conta com Carmen 
Rasquete, Secretária-
-Geral da APAV, Sandra 
Ribeiro, presidente da 
Comissão para a Cida-
dania e Igualdade de 
Género, e ainda um 
representante da Câ-
mara de Ponte de Sor. 
Segue-se uma comuni-
cação de Rita Marinho, 
gestora do Gabinete de 
Apoio á Vítima do Alto 
Alentejo apresentação 
do trabalho da (APAV) 

pelas Vítimas de Crime.•

III Jornadas do Alto Alentejo 
contra a Violência



Não: Um testemunho real de uma vítima de assédio sexual e moral no trabalho
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Não : Um testemunho real de uma vítima de assédio sexual e moral no trabalho
 
"Não temos de aceitar". É esta a mensagem de um testemunho real de uma vítima de assédio sexual
e moral no trabalho. No Auditório da Biblioteca Municipal Raúl Brandão e falando para uma turma de
11º ano, do concelho de Guimarães, Sónia Fernandes falou esta quarta-feira na primeira pessoa,
numa iniciativa da Câmara Municipal de Guimarães, através do Espaço Municipal para a Igualdade e
em colaboração com a Associação de Defesa dos Direitos Humanos de Guimarães, o Centro Juvenil de
S. José, o CAFAP e o Movimento Democrático de Mulheres, que assinala o Dia Internacional para a
eliminação da violência contra as Mulheres.
 
A vítima de assédio sexual e moral no trabalho sublinhou que o primeiro passo é não ter "medo". "O
medo é castrador. Foi um processo difícil e demorado, pois o processo é complicado. Temos de
aprender a dizer 'não'! Naturalmente, é preciso ter coragem. Não sei como consegui apresentar queixa
na GNR, mas a minha teimosia venceu", referiu.
 
Vítima de violência por mais de dois anos e meio, Sónia Fernandes alertou que os abusos por longa
duração podem ter "resultados nefastos". "Aceitar este tipo de comportamento é inaceitável. Não
temos de ficar calados. Temos mecanismos que indicam o que fazer. Se recorremos aos mecanismos
certos, nós temos meios para avançar. A APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) é um desse
mecanismos para ter esse apoio. Tive também um apoio familiar fantástico. Não devemos ter medo de
pedir ajuda. Não é vergonha, pois são os abusadores que realmente precisam de ajuda", disse.
 
A vítima contou ainda com o apoio familiar, psicológico e jurídico, pois garantiu que "só assim é
possível ultrapassar este caso''. "Muitas das vezes não sabemos como agir na empresa ou a nível
familiar, porque temos medo e vamos ser julgados. Se todos passarem esta mensagem, as situações
vão reduzir. Não podemos aceitar a reduzirmos como mulheres", reiterou.
 
O programa prossegue na sexta-feira, quando será divulgado um vídeo alusivo à violência doméstica,
através dos meios de comunicação do Município. Sábado, às 15h00, realiza-se a sessão de abertura do
evento pela Vereadora da Divisão de Acção Social e Conselheira Municipal para a Igualdade, Paula
Oliveira, no Centro Internacional de Artes de José de Guimarães, com apresentação de um vídeo sobre
Violência Doméstica, da autoria do Movimento Democrático de Mulheres. Segue-se uma palestra, às
15h45, sobre os  Contornos actuais sobre a Violência Doméstica , pela Presidente da Associação de
Defesa dos Direitos Humanos de Guimarães, Tânia Salgado.
 
O Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres celebra-se a 25 de Novembro,
tendo como objectivo principal alertar para a violência exercida contra as mulheres.
 
quarta, 23 novembro 2022 14:25 em Sociedade
 
Geral



1 milhão de dólares para 35 causas globais
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A luta contra o abuso de género leva a que a marca de beleza e ONG's se juntem para tentar acabar
com o sofrimento das mulheres.
 
Para reafirmar o seu compromisso com as mulheres, e apoiar a luta da Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima (APAV) contra a Violência Doméstica, a empresa de beleza, Avon, doa 1 milhão de
dólares para mais de 35 causas globais contra este tipo de violência.
 
Com o início dos 16 Dias de Ativismo Contra a Violência de Género, a partir de 25 de novembro, dia
em que se assinala o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, a Avon
contribui com este dinheiro para mais de 35 ONG's globais, onde está incluída a APAV.
 
A empresa de beleza aliou-se à campanha solidária global, NO MORE, para alertar as pessoas sobre os
sinais de abuso, dando desta forma, autonomia às pessoas para falarem contra a violência doméstica,
e a sinalizarem serviços de apoio vitais, ajudando aqueles que sofrem de abusos.
 
A Avon e a Fundação Avon já doaram mais de 1.1 bilião de dólares a causas que se preocupam com
mulheres. Em 2021, as doações destas empresas ajudaram pelo menos 271.000 sobreviventes de
violência baseada no género, e até à data a marca já contribuiu com mais de 88 milhões de dólares a
nível mundial.
 
Angela Cretu, CEO da Avon, comenta: "A violência contra as mulheres e raparigas é a maior violação
dos direitos humanos no mundo, apesar de frequentemente acontecer dentro de portas fechadas. Os
16 Dias de Ativismo é um enorme momento para falar contra a violência e demonstrar aos
sobreviventes que se estão a sofrer de abuso, não estão sozinhos. A ajuda está disponível. Por mais
de 15 anos a Avon tem estado a trabalhar com parcerias de caridade espalhadas pelo mundo para
combater a violência baseada no género, ajudando mais de 5 milhões de Revendedoras e os seus
clientes a reconhecerem os sinais, terem conversas seguras e sinalizarem os serviços vitais. As ONG's
que apoiamos providenciam às mulheres de todo o mundo a ajuda necessária para abandonarem a
sua situação e reconstruírem as suas vidas".
 
A marca de beleza convida as mulheres a tirarem uma selfie para partilharem nas redes sociais com
um dos seus produtos solidários deste ano. Podem, por exemplo, pintar os lábios com batom
vermelho, já que é algo que chama mais a atenção, e usarem a hashtag #speakout. Ao mesmo
tempo, devem anunciar que as vendas destes produtos revertem a favor da APAV, que ajudará a
prestar auxílio às milhares de vítimas  de abuso que a associação apoia todos os dias.
 
A Avon ainda oferece um conjunto de produtos de maquilhagem às mulheres que estão atualmente a
residir nas Casas de Abrigo da APAV, para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência
contra as Mulheres.



GABINETE DE APOIO À VÍTIMA DO CADAVAL CELEBROU 1.º ANO DE EXISTÊNCIA
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No passado dia 10 de novembro, o Gabinete de Apoio à Vítima (GAV) do Cadaval completou o seu 1.º
aniversário. Contudo, a celebração desta efeméride ocorreu na última quinta-feira, dia 17.
 
Em funcionamento junto às antigas instalações dos Paços do Concelho, mais precisamente na Sala
Maria Raquel Ribeiro, o referido gabinete nasceu de um protocolo de cooperação entre o Município do
Cadaval e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), tendo como meta a criação de resposta
que preste apoio a vítimas de qualquer tipologia de crime.
 
Nesta comemoração, marcou presença o Presidente da Câmara Municipal do Cadaval, José Bernardo
Nunes; o Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Cadaval, Carlos Pereira; o
comandante da Guarda Nacional Republicana local, Hélio Vitorino, entre outras individualidades.
 
Patrícia Ferreira, responsável da APAV, descreveu este primeiro ano de atividade como "muito
positivo". Sublinhando o facto de serem "cada vez mais as pessoas e as entidades que nos
reconhecem como uma instituição credível para apoiar vítimas de crime". A técnica salientou o enorme
agradecimento à edilidade "que teve uma contribuição muito significativa na criação deste gabinete".
 
Nos primeiros 365 dias de atividade, o GAV do Cadaval atendeu um total de 146 vítimas, com mais de
mil atendimentos provenientes da região Oeste. No que se refere ao concelho do Cadaval verificou-se
que 75% das vítimas que contactam a associação são do sexo feminino, e a média de idades ronda os
48 anos (vítima mais nova com 9 anos e mais velha com 92 anos).
 
PUB.
 
Focando-se nos principais focos do GAV, Patrícia Ferreira destacou a prevenção e sensibilização para
estes temas junto dos menores. "Achamos mesmo que, se conseguirmos prevenir todos estes
comportamentos abusivos na população mais jovem, certamente que teremos adultos muito mais
conscientes do seu comportamento e a praticarem relações mais saudáveis e não abusivas", referiu.
 
Em jeito de homenagem, a APAV atribuiu o nome da Dr.ª Maria Raquel Ribeiro à sala de
funcionamento do GAV Cadaval. Refira-se que, Maria Raquel Ribeiro, nasceu a 16 de março de 1925
em Adão Lobo, foi associada fundadora da APAV e deputada entre 1969 e 1973. Diplomada como
assistente social em 1948, dedicou grande parte da sua vida às organizações da sociedade civil, tais
como, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o Instituto da Família e Ação Social, o Centro Regional
de Segurança Social de Lisboa, a Direção Geral da Família, entre muitas outras. Falecida a 4 de março
deste ano, Maria Raquel Ribeiro, apesar de já algo debilitada, compareceu na cerimónia de fundação
do GAV Cadaval, a 10 de novembro de 2021.
 
PUB.
 
há uma hora



AVON doa 1 milhão de dólares para mais de 35 causas globais contra a violência
doméstica
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A empresa de beleza aliou-se à campanha solidária global, NO MORE, para capacitar as pessoas a
acabarem com a violência doméstica
 
Com o início dos 16 Dias de Ativismo Contra a Violência de Género, a partir de 25 de novembro, dia
em que se assiná-la o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, a AVON[1]
acaba de anunciar uma contribuição de mais de 1 milhão de dólares para mais de 35 ONG's globais
que têm lutado contra a violência doméstica em 2022, incluindo a Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima, em Portugal. A marca de beleza aliou-se novamente à campanha solidária global, NO MORE,
para alertar sobre os sinais de abuso, empoderando todas as pessoas a falarem contra a violência
doméstica e a sinalizarem serviços de apoio vitais, ajudando aqueles que sofrem de abusos.
 
No seguimento do compromisso da Avon realizado no ano passado, a marca tem marcado o seu 135º
aniversário com donativos de 1.35 milhões de dólares, ajudando a criar um futuro melhor para as
mulheres. As contribuições incluem 162.000 dólares doados ao Fundo das Nações Unidas para a
População na Ucrânia, apoiando as mulheres impactadas pela violência de género com o decorrer da
guerra, bem como os 200.000 dólares para a Cruz Vermelha, apoiando as pessoas afetadas.
Adicionalmente, a Avon também continua a ajudar as mulheres e as suas famílias na Ucrânia, através
das doações dos seus produtos.
 
Este ano, os 16 Dias de Ativismo coincide com o Campeonato do Mundo da FIFA 2022, tornando o
evento mais pertinente, na medida em que o estudo do The Centre of Economic Performance2
demonstra que o abuso doméstico aumenta com o final de um jogo de futebol, atingindo o seu pico 10
horas após um jogo. Como o torneio apresenta ser um período potencialmente agitado para
 
instituições de caridade e ONGs que lutam contra a violência doméstica, as doações da Avon ajudarão
a manter os serviços a funcionar e a oferecer apoio crucial às vítimas.
 
Durante os 16 Dias de Ativismo deste ano, a Avon associou-se mais uma vez à campanha solidária
global, NO MORE, para lançar a campanha #iamsupporter, encorajando as pessoas a mostrarem o seu
apoio para com os sobreviventes de abusos, bem como àqueles que suspeitam que os seus entes
queridos sofrem de violência doméstica. Como parte fundamental da campanha da Avon e da NO
MORE, a empresa está a duplicar a educação das pessoas sobre os sinais de abuso doméstico e sobre
como devem agir, através de quatro pontos-chave:
Reconhecer: Estar confiante no entendimento sobre a violência domésticaResponder: Estar
empoderado para responder a revelações de violência doméstica e ouvir sem julgamentoReferir:
Possibilitar e encorajar o envolvimento com os serviços especialistas de apoio às vítimasEstender a
mão e falar: Mostrar o apoio neste movimento utilizando a hashtag #iamasupporter e através das
redes sociais, partilhando recursos e informações que possam desenvolver o entendimento sobre a
violência doméstica
Angela Cretu, CEO da Avon, comenta: "A violência contra as mulheres e raparigas é a maior violação
dos direitos humanos no mundo, apesar de frequentemente acontecer dentro de portas fechadas. Os
16 Dias de Ativismo é um enorme momento para falar contra a violência e demonstrar aos



sobreviventes que se estão a sofrer de abuso, não estão sozinhos. A ajuda está disponível. Por mais
de 15 anos a Avon tem estado a trabalhar com parcerias de caridade espalhadas pelo mundo para
combater a violência baseada no género, ajudando mais de 5 milhões de Revendedoras e os seus
clientes a reconhecerem os sinais, terem conversas seguras e sinalizarem os serviços vitais. As ONGs
que apoiamos providenciam às mulheres de todo o mundo a ajuda necessária para abandonarem a
sua situação e reconstruirem as suas vidas".
 
Pamela Zaballa, CEO da NO MORE, menciona: "Continuamos determinados em acabar com a violência
contra as mulheres e raparigas em todo o mundo e a nossa parceria com a Avon permite-nos
continuar a destacar os vários apoios disponíveis às vítimas de violência doméstica. É necessário que
todos nós sejamos parte da solução e que falemos abertamente sobre a violência doméstica, de forma
a alertarmos as vítimas para que elas se manifestem".
 
A Avon e a Fundação Avon já doaram mais de 1.1 bilião de dólares a causas que se preocupam com
mulheres. Só em 2021, as doações da Avon a ONGs ajudaram pelo menos 271.000 sobreviventes de
violência baseada no género e até à data a empresa já contribuiu com mais de 88 milhões de dólares
a nível global, apoiando a sensibilização e a educação.
 
Em Portugal, a AVON apoia desde 2009, a luta da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)
contra a Violência Doméstica, através da venda de produtos cujas receitas revertem a 100% para esta
causa.
 
"Já doámos a nível global mais de 88 milhões de dólares, mas ainda temos um longo caminho a
percorrer. A Violência contra as mulheres é o direito humano mais violado no mundo. É por isso que
apoiamos Organizações Não-Governamentais em todo o mundo que se encontram todos os dias na
linha da frente, prestando serviços às sobreviventes da violência baseada no género. Em Portugal a
AVON apoia a luta da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) contra a Violência Doméstica,
através da venda de produtos solidários cujas receitas revertem a 100% para esta causa. Este ano os
portugueses podem ajudar esta associação ao comprarem uma Pulseira Speak Out, a Caneca Travel
ou Batom Perfectly Matte da AVON para angariarmos fundos", comenta Susana Pereira, Portugal
Commercial Head da AVON.
 
"Em 2019, a AVON realizou uma doação de 12.000EUR a esta instituição, que teve como destino as
Estruturas de Acolhimento da APAV, que abrigam mulheres e crianças vítimas de violência doméstica.
Entre 2009 e 2019, a AVON conseguiu angariar 81 mil euros para a APAV e em 2022 doámos mais
19.421EUR a esta instituição. É importante ainda referir, que no dia 25 de novembro, assinala-se o
Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres e é um bom momento para os
portugueses usarem a sua voz e pôr fim a esta violência através da campanha #speakout que vamos
levar a cabo", acrescenta a responsável.
 
Em Portugal, no seguimento dos 16 Dias de Ativismo Contra a Violência de Género, a AVON anuncia
também o lançamento da campanha #speakout, um movimento que apela a todos os portugueses
para usarem a sua voz no combate à falta de denúncias, na tentativa de se pôr fim à violência.
 
1 em cada 3 mulheres experiencia o abuso ao longo da vida. De forma simples, e em apenas cinco
segundos, a marca de beleza convida a todos a ajudar a acabar com a violência doméstica contra as
mulheres. A AVON desafia a tirarem uma selfie com um dos seus produtos solidários deste ano:
usando, por exemplo, a pulseira no pulso ou pintando os lábios com o batom vermelho desta causa, já
que uns lábios
 
vermelhos recebem mais 5 segundos de atenção do que os lábios naturais, e a partilharem nas suas
redes sociais com a hashtag #speakout. Em simultâneo devem anunciar que as vendas destes
produtos revertem a favor da APAV, que ajudará a prestar auxílio às milhares de vítimas de abuso que
a associação apoia todos os dias.
 
Dada a frequência de mulheres e jovens que sofrem em silêncio, sem se manifestarem, a AVON
mantém-se comprometida ainda a usar a sua voz para esclarecer as muitas formas de violência, cujo



sinais muitas vezes não são reconhecidos, juntando-se à APAV para a partilha conjunta de informação
sobre esta temática.
 
Segundo Elsa Gil Sobral, Fundraiser e Gestão de Parcerias da APAV, "o apoio da AVON à APAV desde
2019, tem sido muito importante e uma boa prática de responsabilidade corporativa, não só através
dos fundos angariados pela venda de produtos pelas suas revendedoras, mas também pela ajuda na
sensibilização sobre o crime de violência doméstica efetuada junto do/as clientes, familiares e
amigo/as. Este suporte contínuo, tem permitido à APAV continuar a ajudar as vítimas de violência
doméstica, através de apoio psicológico, social e jurídico, prestando-lhes serviços gratuitos,
especializados e confidenciais, através da sua rede nacional de 75 serviços de proximidade da APAV,
melhorando a capacidade de identificar e prevenir situações de risco e vulnerabilidade, informar e
proteger, de forma a aumentar a capacidade de resposta e apoio".
 
"Contribui também para 1) alargar o apoio especializado e multidisciplinar prestado presencialmente,
mas também à distância, para chegar ao maior número possível de vítimas, mesmo que vivam num
local não próximo dos serviços de apoio; 2) reforçar o apoio à rede, aumentar a remessa das vítimas
para o apoio especializado; 3) proporcionar formação aos profissionais da nossa equipa; 4) campanhas
de sensibilização dos meios de comunicação social e de sensibilização através do site da APAV e dos
canais de redes sociais)", acrescenta a responsável da APAV.
 
Segundo a APAV, estas atividades continuarão a trazer resultados benéficos às mulheres e crianças
vítimas de violência doméstica, tais como: segurança; aumento da autoestima; melhoria da saúde
mental (diminuição dos sentimentos de culpa, vergonha e sintomas de depressão e PTSD); inclusão
social e diminuição do isolamento; maior resiliência; esperança, uma oportunidade para uma nova
vida/início.
 
Em 2021, a APAV apoiou 15.617 vítimas diretas de crimes, das quais 76.8% são mulheres vítimas de
violência doméstica.
 
Este ano, a AVON assinala ainda o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres
com a oferta de um conjunto de produtos de Maquilhagem às mulheres que estão atualmente a residir
nas Casas de Abrigo da APAV.
 
Para mais informação sobre a Fundação Avon e o compromisso da Avon em acabar com a violência
baseada no género, visite www.avonworldwide.com/supporting-women/violence-against-womenand-
girls.
 
[1] A Avon e o Fundo da Fundação Avon para as Mulheres estão a doar 1,35 milhões de dólares. O
Fundo da Fundação Avon para as Mulheres é gerido através da Charities Aid Foundation. 2
https://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1781.pdf
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Combate à violência sobre idosos uniu todo o Parlamento e o Governo. 
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PSD. Combate à violência 
contra idosos aprovado 
OE 2023  Deputados aprovaram por unanimidade a proposta social-
-democrata. Aprovada também a distribuição de produtos menstruais. 

00
 s deputados aprovaram 
ntem por unani mida-

deuma proposta do PSD 
de alteração ao Orça-

mento do Estado para 2023 (OE 
2023) sobre reforço da prevenção e 
combate àviolência contra as pes-
soas idosas. 

A iniciativa prevê, ao longo de 
2023, o desenvolvimento de estra-
tégias de prevenção e combate à 
violência contra pessoas idosas vi-
sando uma intervenção "o mais 
precoce possível': 

"No âmbito das estratégias de 
prevenção e combate referidas, é 
elaborado um plano intersetorial 
de formação especializada, que 
será objeto de uma avaliação se-
mestral, contendo as recomenda-
ções que se considerem necessá-
rias, sendo estas remetidas às enti-
dades competentes para a sua 
implementação", prevê a propost a 
dos sociais-democratas. 

Os crimes de violência domésti-
ca contra idosos estão a aumentar, 
com o último relatório da Associa-
ção Portuguesa de Apoio à Vítima 
(APAV) a reportar que este tipo de 
crimes aumentou 12% em 2021. 

No debate em plenário que ante-
cedeu o início da votação na espe-
cialidade das propostas de altera-
ção ao OE 2023, a ministraAdjunta 
e dos Assuntos Parlamentares, Ana 
Catarina Mendes, referiu que o go-
verno "acompanha" esta proposta 
do PSD, acentuando que o comba-
te àviolência sobre idosos é uma 
"prioridade da agenda do governo".  

O Parlamento iniciou ontem a dis-
cussão e votação da proposta de 
OE 2023 na especialidade e das 
1857 propostas de alteração (o nú-
mero é um recorde). Avotação final 
global será na sexta-feira 

Pobreza menstrual 
O PAN viu também aprovada on-
tem, no debate do Orçamento do 
Estado para o próximo ano, a im-
plementação de um plano de com-
bate à pobreza menstrual, quepre-
vê a distribuição gratuita de produ-
tos a estudantes da Ação Social 
Escolar, utentes do SNS com insu-
ficiência económica, reclusas e 
sem-abrigo. Na Comissão Parla-
mentar de Orçamento e Finanças 
(COF), a proposta de alteração do 
PAN para combater a pobreza 
menstrual foi a primeira aprovada  

no âmbito da especialidade do Or-
çamento do Estado p ara 2023. 

Segundo a proposta, que teve os 
votos a favor do PS, PAN e Bloco de 
Esquerda e a abstenção do PSD, 
Chega, Iniciativa Liberal e PCP, du-
rante o próximo ano o governo 
aprova einicia a implementação de 
um plano nacional de combate à 
pobreza menstrual e à"estigmati-
zação da menstruação". Por outro 
lado, foi chumbada a prop osta do 
Bloco de Esquerda que previa a 
"distribuição gratuita de produtos 
de recolha menstrualem centros 
de saúde, escolas, instituições do 
ensino superior, prisões e junto de 
populações excluídas socialmente, 
e que, por via dessa exclusão, têm 
menor contacto com as estruturas 
públicas de saúde", a partir de 2023. 
DN/WSA 
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Câmara Municipal de Ponta Delgada vai 
criar Residência de Emergência Social 
para apoiar vítimas de violência doméstica 
em 2023 

A Câmara Municipal de Ponta Del-
gada vai avançar, no próximo ano, com 
a criação de uma Residência de Emer-
gência Social que vai permitir auxiliar as 
vítimas de violência doméstica no con-
celho, anunciou a Vereadora Cristina 
Canto Tavares.

“Em 2023, teremos disponível esta 
residência que acolherá e atenderá a 
casos espontâneos e imprevisíveis de 
violência doméstica, como pessoas que 
foram vítimas de agressão, expulsas de 
suas casas ou que necessitem de recorrer 
ao anonimato habitacional”, avançou a 
autarca. 

Cristina Canto Tavares falava em 
representação do Presidente do Mu-
nicípio, Pedro Nascimento Cabral, na 
sessão de abertura das VII Jornadas da 
APAV – Açores contra a violência que 
se realizaram no Centro Cívico de Santa 
Clara, assinalando antecipadamente o 
Dia Internacional pela Eliminação da 
Violência, celebrado anualmente a 25 
de Novembro.

A criação da Residência de Emer-
gência Social decorre do reforço da 
verba constante no Orçamento do Mu-
nicípio para a área do Desenvolvimento 
Social em 2023, que destina ainda au-
mentos substanciais ao nível do Fun-
do Municipal de Solidariedade Social 
e do Programa Municipal de Apoio ao 
Arrendamento Habitacional, ambos 
mecanismos estratégicos que também 
salvaguardam e permitem apoiar víti-
mas de violência doméstica. 

“O Orçamento para o próximo ano 
reserva um total de 500 mil euros no 
âmbito do Fundo Municipal de Soli-
dariedade Social, um aumento de mais 
de 220 por cento em relação ao investi-
mento realizado este ano, que permitirá 
um reforço da comparticipação de des-
pesas de agregados familiares do conce-

lho em várias domínios”, começou por 
avançar Cristina Canto Tavares.

Quanto ao Programa Municipal de 
Apoio ao Arrendamento Habitacional 
está também alocada uma verba 
orçamental de 500 mil euros que “pre-
vê uma bonificações de 15 por cento 
a vítimas de violência doméstica, aos 
agregados com pessoas portadoras de 
deficiência, jovens até aos 35 anos, agre-
gados monoparentais e idosos com ida-
de igual ou superior a 65 anos”, avançou 
a Vereadora, sinalizando que “o Orça-
mento para 2023 reserva a verba mais 
alta de sempre do município na área 
social”.   

A autarca partilhou ainda a convic-
ção de que “é pela defesa intransigente 
e pela educação para a igualdade, que 
se pode fazer a prevenção contra a vio-
lência”.

“Contra a violência só podemos ter 
uma acção: a de insistir na construção 
de valores, colocando em prática mais 
e melhores instrumentos a favor da 
igualdade”, advogou Cristina Canto 
Tavares, dando o exemplo do que está 
a ser desenvolvido no âmbito do  Pla-
no Municipal para a Igualdade e a Não 
Discriminação 2020-2023.

“No momento, estamos a apostar for-
temente na formação para a igualdade 
e não discriminação e, com base nesta 
formação, que é constante, estamos a 
adoptar procedimentos internos e ex-
ternos, que vão desde a forma de nos 
endereçarmos ao outro (porque há que 
ter na palavra e nos aptos o poder in-
clusivo e pacificador), até à abertura, já 
em Dezembro, do Balcão da Inclusão”, 
especificou Cristina Canto Tavares, num 
discurso onde fez questão de ressalvar a 
pertinência das jornadas levadas a efeito 
pela Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima nos Açores (APAV – Açores). 

“Se desde a sua primeira edição estas 
jornadas, e outras iniciativas, realizadas 
por associações como a APAV, sempre 
tiveram razão de ser - tanto por reflectir, 
como no encontrar de respostas de mi-
tigação da violência - hoje, neste tempo 
e contexto, por maioria de razão, estas 
jornadas devem acontecer, dando-se a 
maior atenção aos seus trabalhos e con-
clusões”, sinalizou. 

Entretanto, deixou o alerta: “na ne-
cessária apresentação, reflexão e discus-
são dos diferentes tipos de violência, e 
das acções a tomar, através de aborda-
gens técnicas, que devem ser multidisci-
plinares a montante e a jusante, impor-
ta sempre incidir sobre os grupos mais 
frágeis ou de risco: as crianças, as mu-
lheres e os idosos, as maiores vítimas. 
Porque, seja através dos actos de vio-
lência pública e privada, é neste grupo 
que a estatística da violência continua 
a escalar”.

“A situação atinge-nos a todos e os 
números a todos devem preocupar, mas 
sobretudo, determinar a agir”, frisou 
Cristina Canto Tavares.



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,42 x 19,15 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 102333533 22-11-2022

Jornadas contra a violência 
Evento promovido pela APAV visa refletir sobre temáticas associadas ao apoio a vítimas de crime e a prevenção da vitimização e da violência 

Ecos DO SOR 
ecosdosorigynaAcom 

O Teatro-Cinema Munici 
pal volta a acolher as 
Jornadas do Alto Alen-

tejo contra a Violência, que re-
gressam a Ponte de Sor na pró-
xima terça-feira, dia 29 de no-
vembro para a sua 3.a edição. 
A organização do evento volta 
ser da APAV - Associação de 
Apoio à Vítima, através do Ga-
binete de Apoio à Vítima do 
Alto Alentejo Oeste. De acor-
do com a organização, Ponte 
de Sor será o "palco de discus-
são e de reflexão partilhadas 
entre os vários profissionais e 
parceiros sobre temáticas as-
sociadas ao apoio a vítimas de 
crime e a prevenção da vitimi-
zação e da violência". Segun-
do a mesma fonte, neste even-
to "serão abordados quatro 
temas principais: a criminali-
dade atual no Alentejo: o di-
reito ao acompanhamento e o 
direito à indemnização por par-
te das vítimas de crime, o va-
lor da prevenção na escola e o 
papel do serviço de saúde e dos 
estabelecimentos escolares em  

contextos de violência". De 
acordo com o cartaz que divul-
ga o evento, as III Jornadas do 
Alto Alentejo contra a Violên-
cia têm início marcado para as 
9h30. São esperados na ceri-
mónia de abertura: Carmen 
Rasquete, Secretária-Geral da 
APAV, Sandra Ribeiro, presi-
dente da Comissão para a Ci-
dadania e Igualdade de Géne-
ro e Hugo Hilário, presidente do 
Município de Ponte de Sor. Meia 
hora mais tarde, 10h00, Rita 
Martinho, gestora do Gabinete 
de Apoio à Vítima do Alto Alen-
tejo Oeste apresenta o traba-
lho desenvolvido pela APAV 
neste território, que envolve os 

DR 

concelhos de Alter do Chão, 
Avis, Crato, Fronteira, Gavião, 
Nisa, Ponte de Sor e Sousel. 
Com início previsto para as 
10h30, tem lugar o primeiro 
painel das Jornadas que esta-
rá subordinado ao tema: "Um 
olhar sobre a criminalidade do 
Alto Alentejo". Serão interve-
nientes: Dulce Caria, Procura-
dora Coordenadora da Comar-
ca de Portalegre; Maria Cotrim, 
Comandante do Destacamen-
to Territorial de Ponte de Sor -
Comando Territorial de Porta-
legre da Guarda Nacional Re-
publicana e Hélder Matos, do 
Serviço de Estrangeiros e Fron-
teiras - Delegação Regional de  

Portalegre. José Moreira, da 
Polícia de Segurança Pública de 
Portalegre modera este painel 
que, após as interveções dos in-
tervenientes será seguido de 
debate. 

Educação em destaque 
na ordem de trabalhos 
Segundo a mesma fonte, e de-
pois de um pequeno intervalo, 
cerca das 12h15, terá lugar o 
segundo painel da manhã. Des-
ta vez o tema será: "Direito ao 
acompanhamento e direito à 
indemnização", que será mode-
rado por Maria José Martins do 
Instituto Politécnico de Porta-
legre. Frederico Moyano Mar-
ques, da APAV vai debruçar-se 
sobre o tema "Acompanhamen-
to de vítimas e testemunhas no 
sistema de justiça: o Projeto 
WithYou" e Carlos Anjos, da 
Comissão de Proteção de Víti-
mas de Crime - Ministério da 
Justiça sobre o tema: "Direito 
à indemnização pelo Estado". 
Depois do almoço, os trabalhos 
são retomados às 14h30, com 
a comunicação: "O valor da 
prevenção na escola: Programa 
Hora de SER® - Sensibilizar e  

Educar para Relacionamentos" 
por Mariana Pinto, da APAV. 
Segue-se o último painel cujo 
tema incidirá sobre o tema: "O 
papel da saúde e da educação 
em contextos de violência". 
Serão intervenientes: Cristina 
Castro, da Equipa de Preven-
ção da Violência de Adultos 
Norte da ULSNA - Unidade Lo-
cal de Saúde do Norte Alente-
jano, e Manuel Andrade, dire-
tor do Agrupamento de Esco-
las de Ponte de Sor. Este pai-
nel, seguido de debate, será 
moderado por Paulo Tavares, 
diretor-adjunto do Centro de 
Emprego e Formação Profissi-
onal de Portalegre. A sessão de 
encerramento do dia de traba-
lhos está previsto para as 
16h30, onde marcarão presen-
ça: um representante da CI-
MAA - Comunidade Internaci-
onal do Alto Alentejo e a Ges-
tora do Gabinete de Apoio à 
Vítima do Alto Alentejo Oeste. 
Uma atuação de alunos da Es-
cola de Artes do Norte Alente-
jano - Delegação de Ponte de 
Sor, coloca um ponto final nas 
III Jornadas do Alto Alentejo 
contra a Violência. 
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Dia Internacional pela Eliminação 
da Violência contra a Mulher

O Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência 
contra a Mulher celebra-
-se anualmente no dia 25 
de novembro, pretenden-
do-se denunciar a violên-
cia contra as mulheres 
no mundo inteiro, mas 
também exigir políticas 
de erradicação desta for-
ma de violência nos paí-
ses todos. 
Atualmente a violência é 
umas das problemáticas 
que continua a suscitar 
maior preocupação, sen-
do que as circunstâncias 
mundiais como a Pande-
mia e a Guerra na Ucrânia 
têm sido fatores refor-
çadores e desencadea-
dores, não só para uma 
maior visibilidade social, 
que tem vindo a assumir. 
Mas também, para um 
crescente reconhecimen-
to do seu impacto, na (s) 
vítima (s), nas dinâmicas 
familiares, amigos e co-
munidade. Tornando-se 
a prevenção uma neces-
sidade cada vez mais de-
batida e necessária. 
Os modelos de prevenção 
da violência serão tan-
��� ����� �ϐ������� �������
mais precocemente fo-
rem operacionalizados. 
Sendo a violência um 
problema multicausal, a 
sua prevenção exige uma 

intervenção complexa, 
intensiva e centrada em 
múltiplas componentes. 
A aprendizagem é rea-
lizada através da expe-
riência e prática, no con-
tacto com modelos de 
aprendizagem positivos. 
A família, a escola e ou-
tros contextos educativos 
e a comunidade são con-
textos com elevado po-
tencial para o reconhe-
cimento e reprodução 
destes modelos.
As crianças tornam-se 
assim alvos privilegiados 
nesta prevenção, sen-
do que o sucesso desta 
potencia-se de forma a 
trabalhar a promoção 
de competências indivi-
duais, assim como inter-
vir sobre diferentes con-
textos em que as crianças 
se inserem (família, gru-
po de pares, escola e co-
munidade). 
Torna-se premente pro-
mover aprendizagens e 
treino de competências 
para a manutenção de re-
lacionamentos positivos 
e saudáveis, permitindo 
o envolvimento e parti-
cipação dos diferentes 
contextos da vida das 
crianças, de forma a ma-
ximizar os seus recursos 
individuais e também os 
recursos familiares e so-

ciais. 
Neste âmbito, importa 
promover ações e com-
portamentos que que-
brem o ciclo de violência 
doméstica, de forma a in-
tervir precocemente. 
A consciência de que a 
promoção da empatia 
das crianças, em rela-
ção a esta temática e às 
vítimas, torna-se funda-
mental numa teoria de 
prevenção da violência. 
Pois, através do reconhe-
cimento das consequên-

cias da violência e do im-
pacto que estas podem 
assumir na vida da víti-
ma, poderá desconstruir-
-se atitudes, com base na 
empatia, que legitimem 
quaisquer formas de vio-
lência, nomeadamente 
contra a mulher, fomen-
tando a não tolerância a 
todas as suas formas. 
Neste contexto, pode-
mos realçar a existência 
de programas, nomea-
damente desenvolvidos 
pela Associação de Apoio 
à Vítima (APAV), cujo 
objetivo é sensibilizar e 
educar para os relacio-
namentos, mas também 
para a importância da 
testemunha nas situa-
ções de violência, sendo 
reforçada e facilitada a 
tomada de decisão, atra-
vés da aprendizagem de 
estratégias de seguran-
ça que permitam ajudar 
a vítima, sem colocar 
em risco, por exemplo a 
criança que assiste a al-
guma situação de maior 
agressividade. 
Torna-se cada vez mais 
fundamental que exista 
uma mudança na legiti-
mação da violência, nos 
estereótipos de género 

e numa maior empatia 
em relação às vítimas. E 
isto conseguir-se-á in-
tervindo precocemente, 
intervindo nos modelos 
e representações de gé-
nero que aceitem e nor-
malizem a violência de 
género.
E neste âmbito, realça-
mos recentemente a exis-
tência de um projeto pilo-
to – “A Teu Lado – Quebrar 
o Ciclo Intergeracional 
da Violência”, promovido 
pela Comissão Nacional 
da Promoção dos Direitos 
e Proteção das Crianças e 
Jovens (CNPDPCJ), sendo 
a Ordem dos Psicólogos 
Portugueses entidade 
parceira, associando-se a 
este projeto, cujo objetivo 
é intervir precocemen-
te, com apoio, na escola, 
no(s) dia (s) seguinte(s) 
ao episódio de violência 
doméstica, e psicotera-
pêutico, sempre que se 
�����ϐ����ǡ� ��×�� �� ��������
do evento experienciado 
pela criança.  
Fonte: 
https://www.ordemdospsi-
cologos.pt

Unidade de Psicologia 
Clínica da ULS do Nordeste 
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Associated Press
 
Proposta do PSD sobre combate à violência contra idosos aprovada por unanimidade
 
Orçamento de Estado inclui reforço da prevenção e combate à violência contra pessoas idosas.
 
Os deputados aprovaram hoje por unanimidade uma proposta do PSD de alteração ao Orçamento do
Estado para 2023 (OE2023) sobre reforço da prevenção e combate à violência contra as pessoas
idosas.
 
A iniciativa prevê, ao longo de 2023, o desenvolvimento de estratégias de prevenção e combate à
violência contra pessoas idosas, visando uma intervenção "o mais precocemente possível".
 
"No âmbito das estratégias de prevenção e combate, referidas no número anterior, é elaborado um
plano intersetorial de formação especializada que será objeto de uma avaliação semestral contendo as
recomendações que se considerem necessárias, sendo estas remetidas às entidades competentes para
a sua implementação", prevê a proposta dos social-democratas.
 
Os crimes de violência doméstica contra idosos estão a aumentar, com o último relatório da
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) a reportar que este tipo de crimes aumentou 12%
em 2021.
 
No debate em plenário que antecedeu o início da votação na especialidade das propostas de alteração
ao OE2023, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, referiu que o
Governo "acompanha" esta proposta do PSD, acentuado que o combate à violência sobre idosos é
uma  "prioridade da agenda do Governo".
 
O parlamento iniciou hoje a discussão e votação da proposta de OE2023 na especialidade e das 1.857
propostas de alteração. A votação final global está agendada para sexta-feira.
 
Agência Lusa
 
21 novembro 2022, 17:32
 
Agência Lusa



Violência contra idosos no arranque do debate da Especialidade do OE2023
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AtualidadeFamília Violência contra idosos no arranque do debate da Especialidade do OE2023
 
21/11/2022
 
Delas
 
Proposta do PSD, que o governo declarou acompanhar, nesta segunda-feira, 21 de novembro, prevê
plano intersetorial. Crimes de violência doméstica contra idosos estão a aumentar
 
[Fotografia: Pexels/Martin Péchy]
 
A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, afirmou esta segunda-feira,
21 de novembro, que o Governo "acompanha" a proposta do PSD sobre o desenvolvimento de
estratégias de prevenção e combate à violência sobre os idosos.
 
O combate à violência sobre idosos é uma "prioridade da agenda do Governo", disse a ministra,
salientado, em resposta à deputada do PSD Catarina Rocha Ferreira, que o "Governo acompanha esta
sua proposta" uma vez que é necessário "continuar a reforçar a prevenção e a apoiar as pessoa" que
são vítimas de violência doméstica.
 
Ana Catarina Mendes falava no primeiro dia do debate na especialidade do Orçamento do Estado para
2023 (OE2022), no parlamento.
 
Em causa está uma proposta de alteração ao OE2023 apresentada pelo PSD que prevê, ao logo de
2023, o desenvolvimento de estratégias de prevenção e combate à violência contra pessoas idosas,
visando uma intervenção "o mais precocemente possível".
 
"No âmbito das estratégias de prevenção e combate, referidas no número anterior, é elaborado um
plano intersetorial de formação especializada que será objeto de uma avaliação semestral contendo as
recomendações que se considerem necessárias, sendo estas remetidas às entidades competentes para
a sua implementação", refere a proposta, que a deputada Catarina Rocha Ferreira trouxe para o
debate.
 
Os crimes de violência doméstica contra idosos estão a aumentar, com o último relatório da
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) a reportar que este tipo de crimes aumentou 12%
em 2021.
 
No âmbito das votações na especialidade do OE2023, os deputados vão debater e votar as mais de
1.800 propostas de alteração apresentadas pelos vários partidos, um novo recorde.
 
A proposta de OE2023 foi aprovada na generalidade, em 27 de outubro, na Assembleia da República
apenas com os votos a favor do PS e abstenções dos deputados únicos do PAN e do Livre.
 
A votação final global do diploma está marcada para sexta-feira, no final da 'maratona' na



especialidade em plenário, que se prolonga por toda a semana, com debate de manhã e votações à
tarde.
 
LUSA
 
[Additional Text]:
solidão pexels-martin-péchy-407422
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Residência de emergência social pretende apoiar as vítimas deste flagelo social. Deverá estar
disponível no próximo ano
 
© CM PONTA DELGADA
 
A câmara de Ponta Delgada vai avançar, no próximo ano, com a criação de uma residência de
emergência social que vai permitir auxiliar as vítimas de violência doméstica no concelho, anunciou a
vereadora Cristina Canto Tavares.
 
"Em 2023 teremos disponível esta residência que acolherá e atenderá a casos espontâneos e
imprevisíveis de violência doméstica, como pessoas que foram vítimas de agressão, expulsas de suas
casas ou que necessitem de recorrer ao anonimato habitacional", avançou a autarca.
 
Cristina Canto Tavares falava em representação do presidente do município, Pedro Nascimento Cabral,
na sessão de abertura das VII Jornadas da APAV - Açores contra a violência, que se realizaram no
centro cívico de Santa Clara, assinalando antecipadamente o Dia Internacional pela Eliminação da
Violência, celebrado anualmente a 25 de novembro.
 
A criação da residência de emergência social decorre do reforço da verba constante no orçamento do
município para a área do desenvolvimento social, em 2023, que destina ainda aumentos substanciais
ao nível do fundo municipal de solidariedade social e do programa municipal de apoio ao
arrendamento habitacional, ambos mecanismos estratégicos que também salvaguardam e permitem
apoiar vítimas de violência doméstica.
 
"O orçamento para o próximo ano reserva um total de 500 mil euros no âmbito do fundo municipal de
solidariedade social, um aumento de mais de 220 por cento em relação ao investimento realizado este
ano, que permitirá um reforço da comparticipação de despesas de agregados familiares do concelho
em vários domínios", acrescentou Cristina Canto Tavares.
 
Quanto ao programa municipal de apoio ao arrendamento habitacional, está também alocada uma
verba orçamental de 500 mil euros que "prevê bonificações de 15 por cento a vítimas de violência
doméstica, aos agregados com pessoas portadoras de deficiência, jovens até aos 35 anos, agregados
monoparentais e idosos com idade igual ou superior a 65 anos", avançou a vereadora, sinalizando que
"o orçamento para 2023 reserva a verba mais alta de sempre do município na área social."
 
Diário da Lagoa



Sousa quando falou comigo disse que o objetivo era apoiar a associação académica."
 
Sobre o motivo pelo qual disse na reunião de 7 de março não ter conhecimento dos factos a que
Lemos aludia, Menezes Cordeiro explica que tal se deveu a ter falado com Teixeira de Sousa e com
Catarina Preto sobre o assunto: "O Dr. Miguel Lemos passou-me uma determinada informação e as
pessoas envolvidas disseram-me que não havia pressões. Antes da reunião falei com o Dr. Miguel
Lemos e disse-lhe que as pessoas em causa negavam. A minha afirmação não é sobre não conhecer
os factos - era sobre não conhecer pressões concretas."
Um processo disciplinar "político"?
Há mais dúvidas sobre o papel de Menezes Cordeiro naquilo que a testemunha citada pelo DN apelida
de "processo político".
 
Dos depoimentos no processo disciplinar, no qual testemunhou o aluno responsável pela redação das
atas, resulta igualmente que o presidente do Conselho Pedagógico alterou pelo menos duas vezes a
ata da reunião de 7 de março antes de a versão final ser aprovada por todos. E que uma das
alterações por ele efetuadas (e que não subsistiria na versão definitiva da ata, por não ser aceite pelos
outros membros do órgão) foi no sentido de que fosse imputada a Lemos "uma identificação concreta"
de Teixeira de Sousa como o autor das pressões; outra, que coincide com o texto da queixa
apresentada pelo catedrático contra Lemos, atribui ao assistente uma frase, que este contesta ter dito,
relativa a quem teria pressionado a estudante: "Professores com responsabilidades".
 
Aliás, no seu depoimento, Teixeira de Sousa, que não faz parte do CP, diz a dada altura que teve
conhecimento das versões das atas anteriores à versão aprovada: "Questionado sobre como foram
parar ao texto da ata passagens da queixa que apresentou, esclarece que teve conhecimento de
projetos de ata antes da sua aprovação, pelo que nada tem a justificar e a acrescentar quanto ao
assunto." Mas, mais à frente, emenda: "Solicitou a retificação do texto do presente auto referindo que
não teve conhecimento de quaisquer projetos de ata (...)".
 
Acrescenta-se outra perplexidade relacionada com o processo disciplinar contra Lemos. A 29 de abril,
a diretora da FDUL, Paula Vaz Freire, não só tornou pública, em comunicado à escola, a existência do
processo, informando que por ter sido arrolada como testemunha por Miguel Teixeira de Sousa pedira
ao reitor da UL para ser ele a desencadear o processo (normalmente seria desencadeado pela
direção), como afirmou: "Um docente acusou outro docente de ter feito pressões sobre a Associação
Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa [FDUL] para que o processo de apoio e
acompanhamento de denúncias de assédio na faculdade fosse interrompido e abafado. No entanto, a
presidente da Associação Académica sempre negou a existência dessas pressões."
 
Este comunicado foi considerado por Miguel Lemos (que solicitou ao reitor da UL que procedesse
disciplinarmente contra Paula Vaz Freire por violação "dos seus deveres de isenção, imparcialidade e
correção"; a solicitação não foi atendida) e por outros docentes ouvidos pelo DN como uma tomada de
posição da direção sobre os factos em investigação, antecipando conclusões e fixando a posição da
presidente AAFDL antes mesmo de esta prestar o seu testemunho (o que pode ser considerado
pressão).
 
João Miranda, professor e membro do Conselho Pedagógico à data dos factos, disse isso mesmo no
seu depoimento no processo disciplinar: "Questionado sobre se o comunicado [da direção]
demonstrou uma posição sobre os factos, refere que sim pois o que foi dito demonstra uma visão
parcial do tema. Mais acrescenta que se fosse diretor nunca o teria feito."
 
Certo é que o anúncio público dos motivos do processo disciplinar contra Miguel Lemos contrasta com
a falta de informação pública sobre três inquéritos disciplinares abertos na sequência da apresentação
de denúncias por assédio e outras "condutas impróprias".
 
Estes "processos de inquérito" foram mencionados num comunicado da direção de 29 de maio,
certificando-se que se deviam a queixas apresentadas diretamente à direção através de um email
criado para o efeito a 18 de março (na mesma altura em que o Conselho Pedagógico criava o seu
canal anónimo para denúncias) e que estavam em curso, com instrutores externos à FDUL. Mas desde



então nada mais foi revelado - desde logo, nada se soube sobre o tipo de "conduta imprópria" em
causa.
Alunas queixam-se de nada saber sobre "apoio à vítima"
Disso mesmo se queixa Dejanira Vital, do Núcleo Feminista da FDUL. "Não sabemos nada sobre esses
processos nem quem são os professores", diz esta estudante ao DN, manifestando o seu desalento
face àquilo que descreve como a total ausência de diálogo por parte dos responsáveis da escola.
"Desde maio, depois de a direção anunciar que tinha sido criado na faculdade um "gabinete de apoio à
vítima", com uma psicóloga e um advogado, que estamos a pedir informação e a solicitar uma
reunião. Nunca nos responderam sequer."
 
Como se lê em comunicados do Núcleo Feminista, os pedidos de informação incidem sobre aspetos
práticos: "Por exemplo, se existe ou não um espaço físico [para o gabinete], qual o tempo de resposta
a um e-mail [na página do Gabinete de Apoio à Vítima, no site da faculdade, é especificado que os
contactos com a psicóloga e o advogado devem ser efetuados por email], qual o horário de
funcionamento do Gabinete e que tipo de acompanhamento da vítima é feito pelos profissionais."
 
Outra das questões apresentadas pelas alunas prende-se com a adesão verificada a este mecanismo
de apoio e denúncia. "A última vez que pedimos esclarecimentos, a 18 de outubro, não tivemos, mais
uma vez, resposta. Mas no dia seguinte vimos publicada na TSF a notícia de que não houve uma única
queixa de assédio desde a entrada em funcionamento do gabinete, a 29 de maio." Quanto às outras
questões que endereçaram à direção, ficaram na mesma. "Não percebemos por que é que temos de
saber pela comunicação social coisas que são do interesse da comunidade escolar."
 
De facto, o DN foi um pouco mais bem sucedido que estas alunas na obtenção de esclarecimentos da
parte da FDUL. Não logrou saber se existe um local físico para o gabinete "de apoio à vítima" ou um
horário, e se há prazo definido para responder aos emails enviados para o advogado e psicóloga, mas,
via a assessoria de imprensa de uma agência de comunicação e após envio de questionário escrito - a
tentativa do jornal de falar diretamente com Paula Vaz Freire não teve sucesso -, conseguiu algumas
respostas.
 
Nomeadamente sobre os três inquéritos disciplinares instaurados: segundo o email enviado pela
agência de comunicação, dois foram arquivados "por prescrição" e um "segue os seus termos". Não é
porém dito qual o tipo de "conduta imprópria" em causa e se o inquérito que subsiste tem já acusação
(altura em que deixa de ser secreto).
 
Quanto à existência de resultados disciplinares das 50 denúncias efetuadas através do canal aberto
em março pelo Conselho Pedagógico e "validadas" pela comissão paritária, a direção, que entregou o
relatório relativo a essas denúncias ao Ministério Público, também não dá satisfações: nem sim nem
não. Do que se deverá concluir que não houve qualquer inquérito disciplinar.
 
Também a Procuradoria-Geral da República não respondeu ao pedido do DN para resultou algum
inquérito do relatório das denúncias que a FDUL lhe entregou.
Ausência de queixas não preocupa direção; Código de Conduta está por fazer
Igualmente ignorada é a pergunta sobre se a certificação, dada pela direção ao DN, de que desde 29
de maio não foram apresentadas mais queixas de assédio significa que não houve sequer qualquer
contacto com o "gabinete de apoio", constituído pelo ex-bastonário da Ordem dos Advogados Rogério
Alves (com quem o jornal tentou falar, sem sucesso) e a psicóloga Susana Lourenço, ou que podem
ter existido contactos que não resultaram em queixas formais.
 
Do mesmo modo, passa em claro o pedido do jornal para que a direção da FDUL explicite qual a sua
interpretação sobre a inexistência de queixas (e eventualmente até de contactos com o "gabinete"):
se considera que isso significa que deixou de haver assédio e discriminação na faculdade ou que
poderá existir um problema na fórmula escolhida para o apoio e a apresentação das queixas (que vão
diretamente para a direção).
 
Já à pergunta sobre se, face à ausência total de adesão ao mecanismo adotado, e que poderá dever-
se ao facto, aventado pelo Núcleo Feminista, de vítimas não terem confiança nele ou não se sentirem



à vontade com a fórmula, está a pensar efetuar alterações, a resposta é não. "Deve sublinhar-se que
o facto do Gabinete de Apoio à Vítima não ter sido até ao momento contactado não fará com que
desistamos do projeto que consideramos relevante para quem se encontre num estado de fragilidade
perante situações de assédio, pelo que a estrutura irá manter-se em atividade. (...) A conceção e a
forma de funcionamento do GAV, que foram devidamente ponderados, refletem a preocupação de
garantir os princípios da confiança, da confidencialidade e da privacidade, em respeito pela liberdade e
autodeterminação das vítimas em formalizar uma queixa e os termos da respetiva apresentação."
 
Por fim, sobre o Código de Conduta específico para o problema do assédio, que em comunicado da
direção de 22 de abril se assegurava estar a ser elaborado, conclui-se que afinal não terá sido sequer
iniciado: "Após o cumprimento de todos os procedimentos necessários, a comissão com
representantes de todos os órgãos e de todos os grupos que compõem a FDUL está já constituída,
tendo como presidente a diretora desta faculdade, Profª Doutora Paula Vaz Freire. Esta comissão
elaborará o referido código de conduta tão pronto quanto possível."
"Isto contribui para ocultar. Há ondas e depois volta o silêncio"
Em 2016 as organizações públicas nacionais foram obrigadas a alterar os respetivos códigos de
conduta (CC) para neles incluir a proibição de assédio. Assim sucede no CC da Universidade de Lisboa,
mas sem qualquer especificação do que assédio significa e de que precauções devem ser tomadas
para o evitar e, quando existe, quais os meios para o reportar e punir.
 
De resto, quando em abril, na sequência da notícia sobre as denúncias de assédio na FDUL, o DN
questionou a reitoria da UL sobre se considerava necessário tomar iniciativas a nível de toda a
universidade, a resposta foi negativa: o que existia era visto como suficiente.
 
Os alunos claramente não concordam. Entre as reivindicações apresentadas pelos estudantes da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa que se manifestaram este mês contra a inação face à
emergência climática, a primeira diz respeito ao assédio: "Fim da inação e compactuamento com o
assédio. Exigimos o despedimento de docentes que são conhecides [grafia do original] reincidentes de
assédio a estudantes. Criar vias oficiais para que se, mesmo depois da reivindicação anterior
cumprida, algum alune for vítima de assédio, possa apresentar queixa e isso tenha consequências
visíveis e não se baseiem em burocracia desencorajadora e desnecessária."
 
Daniel Cotrim, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), frisa a necessidade de "uma
avaliação da alteração dos CC que monitorize o número de denúncias e os mecanismos de reporte."
Porque, explica, "a legislação não exige a criação de instâncias de reporte, nem a especificação do que
é assédio, nem de planos de atuação. Aliás o número de denúncias em contexto laboral e estudantil
não aumentou nem diminuiu desde 2016." Um sinal, considera este psicólogo, de que alterar os
códigos de conduta não surtiu efeito.
 
Aplica a mesma lógica ao facto de o mecanismo de queixa e apoio à vítima criado na FDUL ter
resultado em zero queixas: "Provavelmente o mecanismo não é seguro ou as vítimas não o sentem
como seguro." E prossegue: "Sabemos, até pelo estudo que a associação de estudantes da
Universidade de Lisboa fez em 2019, que muitas raparigas se sentem vítimas de assédio por parte de
colegas, professores, etc. Daí que o facto de não termos denúncias na FDUL com este mecanismo
pode significar que, das duas uma: ou a FDUL diz que não há queixas para mostrar que o problema
está resolvido, ou o método não resulta. Que a queixa tenha de ser feita para um email da faculdade é
simbolicamente pesado, não deixa as pessoas seguras."
 
Considera até que a explicação que está no site da faculdade sobre o gabinete de apoio "assusta as
pessoas e é ambígua. A informação que deve estar ali é: como é que funciona o gabinete, e que tipo
de informação é que deve ser incluída pela pessoa que se queixa - deve-se fazer menção a um
conjunto de questões mais ou menos fechadas, onde, quem, como, quando. Deve existir um
regulamento claro em que fique dito em quantos dias úteis seria contactada a alegada vítima, e como.
E ainda, porque pode haver quem não queira fazer queixa à faculdade ou recorrer ao aconselhamento
que esta providencia, listar as organizações da sociedade civil às quais a pessoa pode recorrer."
 
A forma de funcionamento adotada pela FDUL, opina o responsável da APAV, "acaba por contribuir



para ocultar os fenómenos. Há umas ondas em que se reage - e depois volta tudo ao silêncio. E isto
contribui para o sentimento de impunidade que as vítimas sentem. Pensam: para que é que vou falar?
Que ainda por cima isto se passe na faculdade de Direito, dos direitos... É ainda mais difícil de
compreender."
 
No final de abril, num post do grupo de Facebook da FDUL, uma das alunas escrevia: "Que ambiente é
este em que estudamos? (...). Os casos de assédio são graves, não são falsos, não são ladainhas e
não são pequenas vinganças. São um resultado de anos de superioridade, presunção e impunidade
por parte dos docentes. (...) Chamamos à FDUL a nossa segunda casa, mas também chamamos de
FDHELL [de inferno]."
 
fernandacanciodn@gmail.com
PartilharPartilhar no FacebookTwitterEmailWhatsappPartilhar
 
[Additional Text]:
Professora confirma pressões de catedrático sobre estudantes para "abafar assunto"
 
Fernanda Câncio
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A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, afirmou hoje que o Governo
"acompanha" a proposta do PSD sobre o desenvolvimento de estratégias de prevenção e combate à
violência sobre os idosos.
 
O combate à violência sobre idosos é uma "prioridade da agenda do Governo", disse a ministra,
salientado, em resposta à deputada do PSD Catarina Rocha Ferreira, que o "Governo acompanha esta
sua proposta" uma vez que é necessário "continuar a reforçar a prevenção e a apoiar as pessoa" que
são vítimas de violência doméstica.
 
Ana Catarina Mendes falava no primeiro dia do debate na especialidade do Orçamento do Estado para
2023 (OE2022), no parlamento.
 
Em causa está uma proposta de alteração ao OE2023 apresentada pelo PSD que prevê, ao logo de
2023, o desenvolvimento de estratégias de prevenção e combate à violência contra pessoas idosas,
visando uma intervenção "o mais precocemente possível".
 
"No âmbito das estratégias de prevenção e combate, referidas no número anterior, é elaborado um
plano intersetorial de formação especializada que será objeto de uma avaliação semestral contendo as
recomendações que se considerem necessárias, sendo estas remetidas às entidades competentes para
a sua implementação", refere a proposta, que a deputada Catarina Rocha Ferreira trouxe para o
debate.
 
Os crimes de violência doméstica contra idosos estão a aumentar, com o último relatório da
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) a reportar que este tipo de crimes aumentou 12%
em 2021.
 
No âmbito das votações na especialidade do OE2023, os deputados vão debater e votar as mais de
1.800 propostas de alteração apresentadas pelos vários partidos, um novo recorde.
 
A proposta de OE2023 foi aprovada na generalidade, em 27 de outubro, na Assembleia da República
apenas com os votos a favor do PS e abstenções dos deputados únicos do PAN e do Livre.
 
A votação final global do diploma está marcada para sexta-feira, no final da 'maratona' na
especialidade em plenário, que se prolonga por toda a semana, com debate de manhã e votações à
tarde.
 
Jornal Económico com Lusa
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Os deputados aprovaram hoje por unanimidade uma proposta do PSD de alteração ao Orçamento do
Estado para 2023 (OE2023) sobre reforço da prevenção e combate à violência contra as pessoas
idosas.
 
A iniciativa prevê, ao longo de 2023, o desenvolvimento de estratégias de prevenção e combate à
violência contra pessoas idosas, visando uma intervenção "o mais precocemente possível".
 
"No âmbito das estratégias de prevenção e combate, referidas no número anterior, é elaborado um
plano intersetorial de formação especializada que será objeto de uma avaliação semestral contendo as
recomendações que se considerem necessárias, sendo estas remetidas às entidades competentes para
a sua implementação", prevê a proposta dos social-democratas.
 
Os crimes de violência doméstica contra idosos estão a aumentar, com o último relatório da
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) a reportar que este tipo de crimes aumentou 12%
em 2021.
 
No debate em plenário que antecedeu o início da votação na especialidade das propostas de alteração
ao OE2023, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, referiu que o
Governo "acompanha" esta proposta do PSD, acentuado que o combate à violência sobre idosos é
uma "prioridade da agenda do Governo".
 
O parlamento iniciou hoje a discussão e votação da proposta de OE2023 na especialidade e das 1.857
propostas de alteração. A votação final global está agendada para sexta-feira.
 
Jornal Económico com Lusa
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A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, afirmou hoje que o Governo
"acompanha" a proposta do PSD sobre o desenvolvimento de estratégias de prevenção e combate à
violência sobre os idosos.
 
O combate à violência sobre idosos é uma "prioridade da agenda do Governo", disse a ministra,
salientado, em resposta à deputada do PSD Catarina Rocha Ferreira, que o "Governo acompanha esta
sua proposta" uma vez que é necessário "continuar a reforçar a prevenção e a apoiar as pessoa" que
são vítimas de violência doméstica.
 
Ana Catarina Mendes falava no primeiro dia do debate na especialidade do Orçamento do Estado para
2023 (OE2022), no parlamento.
 
Em causa está uma proposta de alteração ao OE2023 apresentada pelo PSD que prevê, ao logo de
2023, o desenvolvimento de estratégias de prevenção e combate à violência contra pessoas idosas,
visando uma intervenção "o mais precocemente possível".
 
"No âmbito das estratégias de prevenção e combate, referidas no número anterior, é elaborado um
plano intersetorial de formação especializada que será objeto de uma avaliação semestral contendo as
recomendações que se considerem necessárias, sendo estas remetidas às entidades competentes para
a sua implementação", refere a proposta, que a deputada Catarina Rocha Ferreira trouxe para o
debate.
 
Os crimes de violência doméstica contra idosos estão a aumentar, com o último relatório da
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) a reportar que este tipo de crimes aumentou 12%
em 2021.
 
No âmbito das votações na especialidade do OE2023, os deputados vão debater e votar as mais de
1.800 propostas de alteração apresentadas pelos vários partidos, um novo recorde.
 
A proposta de OE2023 foi aprovada na generalidade, em 27 de outubro, na Assembleia da República
apenas com os votos a favor do PS e abstenções dos deputados únicos do PAN e do Livre.
 
A votação final global do diploma está marcada para sexta-feira, no final da `maratona` na
especialidade em plenário, que se prolonga por toda a semana, com debate de manhã e votações à
tarde.
 
Lusa
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Os deputados aprovaram hoje por unanimidade uma proposta do PSD de alteração ao Orçamento do
Estado para 2023 (OE2023) sobre reforço da prevenção e combate à violência contra as pessoas
idosas.
 
A iniciativa prevê, ao longo de 2023, o desenvolvimento de estratégias de prevenção e combate à
violência contra pessoas idosas, visando uma intervenção "o mais precocemente possível".
 
"No âmbito das estratégias de prevenção e combate, referidas no número anterior, é elaborado um
plano intersetorial de formação especializada que será objeto de uma avaliação semestral contendo as
recomendações que se considerem necessárias, sendo estas remetidas às entidades competentes para
a sua implementação", prevê a proposta dos social-democratas.
 
Os crimes de violência doméstica contra idosos estão a aumentar, com o último relatório da
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) a reportar que este tipo de crimes aumentou 12%
em 2021.
 
No debate em plenário que antecedeu o início da votação na especialidade das propostas de alteração
ao OE2023, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, referiu que o
Governo "acompanha" esta proposta do PSD, acentuado que o combate à violência sobre idosos é
uma "prioridade da agenda do Governo".
 
O parlamento iniciou hoje a discussão e votação da proposta de OE2023 na especialidade e das 1.857
propostas de alteração. A votação final global está agendada para sexta-feira.
 
Lusa
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Pedidos de apoio 
por violência 
doméstica 
APAV registou este ano um au-
mento de 20% dos pedidos de 
apoio por violência doméstica em 
relação ao ano passado. 

Lista de espera 
para creche 
Números de outubro deste ano 
mostram que há 847 crianças a 
aguardarvaga numa creche e que 
a maioria destas crianças residem 
em São Miguel (627 ao todo). 

Tensão entre 
médicos e Governo 
426 médicos, dos quais 191 do 
HDES, exigem um pedido de des-
culpas do vice-presidente Artur 
Lima, reiterando indisponibilidade 
param ais trabalho suplementar. 
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A Câmara Municipal de Ponta Delgada 
vai avançar, no próximo ano, com a criação 
de uma Residência de Emergência Social que 
vai permitir auxiliar as vítimas de violência 
doméstica no concelho, anunciou ontem a 
vereadora Cristina Canto Tavares.

“Em 2023, teremos disponível esta resi-
dência que acolherá e atenderá a casos espon-
tâneos e imprevisíveis de violência doméstica, 
como pessoas que foram vítimas de agressão, 
expulsas de suas casas ou que necessitem de 
recorrer ao anonimato habitacional”, avançou 
a autarca. 

Cristina Canto Tavares falava em repre-
sentação do Presidente do município, Pedro 
Nascimento Cabral, na sessão de abertura 
das VII Jornadas da APAV – Açores contra a 
violência que se realizaram no Centro Cívico 
de Santa Clara, assinalando antecipadamente 
o Dia Internacional pela Eliminação da Vio-
lência, celebrado anualmente a 25 de Novem-
bro.

A criação da Residência de Emergência 
Social decorre do reforço da verba constan-
te no orçamento do município para a área do 
Desenvolvimento Social em 2023, que des-
tina ainda “aumentos substanciais” ao nível 
do Fundo Municipal de Solidariedade Social 
e do Programa Municipal de Apoio ao Arren-
damento Habitacional, ambos mecanismos 
estratégicos que também “salvaguardam e 
permitem apoiar vítimas de violência domés-
tica”. 

“O orçamento para o próximo ano reser-
va um total de 500 mil euros no âmbito do 
Fundo Municipal de Solidariedade Social, 
um aumento de mais de 220 por cento em re-
lação ao investimento realizado este ano, que 
permitirá um reforço da comparticipação de 
despesas de agregados familiares do conce-
lho em várias domínios”, começou por avan-
çar Cristina Canto Tavares.

Quanto ao Programa Municipal de Apoio 
ao Arrendamento Habitacional está tam-
bém alocada uma verba orçamental de 500 
mil euros que “prevê bonificações de 15 por 
cento a vítimas de violência doméstica, aos 
agregados com pessoas portadoras de defi-
ciência, jovens até aos 35 anos, agregados 
monoparentais e idosos com idade igual ou 

superior a 65 anos”, avançou a Vereadora.
Ontem, a autarca partilhou ainda a con-

vicção de que “é pela defesa intransigente e 
pela educação para a igualdade, que se pode 
fazer a prevenção contra a violência”.   

“Contra a violência só podemos ter uma 
ação: a de insistir na construção de valores, 
colocando em prática mais e melhores ins-
trumentos a favor da igualdade”, advogou 
Cristina Canto Tavares, dando o exemplo 
do que está a ser desenvolvido no âmbito do  
Plano Municipal para a Igualdade e a Não 
Discriminação 2020-2023.

“No momento, estamos a apostar forte-
mente na formação para a igualdade e não 
discriminação e, com base nesta formação, 
que é constante, estamos a adoptar procedi-
mentos internos e externos, que vão desde a 
forma de nos endereçarmos ao outro (porque 
há que ter na palavra e nos actos o poder in-
clusivo e pacificador), até à abertura, já em 
Dezembro, do Balcão da Inclusão”, especi-
ficou Cristina Canto Tavares, num discurso 
onde fez questão de ressalvar a pertinência 
das jornadas levadas a efeito pela Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima nos Açores 
(APAV – Açores). 

“Se desde a sua primeira edição estas 
jornadas, e outras iniciativas, realizadas por 
associações como a APAV, sempre tiveram 
razão de ser - tanto por reflectir, como no en-
contrar de respostas de mitigação da violên-
cia - hoje, neste tempo e contexto, por maio-
ria de razão, estas jornadas devem acontecer, 
dando-se a maior atenção aos seus trabalhos e 
conclusões”, sinalizou. 

Entretanto, deixou o alerta: “na necessária 
apresentação, reflexão e discussão dos dife-
rentes tipos de violência, e das acções a tomar, 
através de abordagens técnicas, que devem 
ser multidisciplinares a montante e a jusante, 
importa sempre incidir sobre os grupos mais 
frágeis ou de risco: as crianças, as mulheres 
e os idosos, as maiores vítimas. Porque, seja 
através dos actos de violência pública e priva-
da, é neste grupo que a estatística da violência 
continua a escalar”.

“A situação atinge-nos a todos e os núme-
ros a todos devem preocupar, mas sobretudo, 
determinar a agir”, frisou a vereadora. 

Câmara de Ponta Delgada vai 
criar em 2023 Residência de 
Emergência Social para apoiar 
vítimas de violência doméstica 

Vereadora Cristina Tavares disse estar na primeira linha da luta contra a violência doméstica



Câmara de Ponta Delgada vai criar em 2023 Residência de Emergência Social para
apoiar vítimas de violência doméstica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/11/2022

Meio: Correio dos Açores Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ced06c32

 
A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai avançar, no próximo ano, com a criação de uma Residência
de Emergência Social que vai permitir auxiliar as vítimas de violência doméstica no concelho, anunciou
ontem a vereadora Cristina Canto Tavares.
 
"Em 2023, teremos disponível esta residência que acolherá e atenderá a casos espontâneos e
imprevisíveis de violência doméstica, como pessoas que foram vítimas de agressão, expulsas de suas
casas ou que necessitem de recorrer ao anonimato habitacional", avançou a autarca.
 
Cristina Canto Tavares falava em representação do Presidente do município, Pedro Nascimento Cabral,
na sessão de abertura das VII Jornadas da APAV - Açores contra a violência que se realizaram no
Centro Cívico de Santa Clara, assinalando antecipadamente o Dia Internacional pela Eliminação da
Violência, celebrado anualmente a 25 de Novembro.
 
A criação da Residência de Emergência Social decorre do reforço da verba constante no orçamento do
município para a área do Desenvolvimento Social em 2023, que destina ainda "aumentos substanciais"
ao nível do Fundo Municipal de Solidariedade Social e do Programa Municipal de Apoio ao
Arrendamento Habitacional, ambos mecanismos estratégicos que também "salvaguardam e permitem
apoiar vítimas de violência doméstica".
 
"O orçamento para o próximo ano reserva um total de 500 mil euros no âmbito do Fundo Municipal de
Solidariedade Social, um aumento de mais de 220 por cento em relação ao investimento realizado
este ano, que permitirá um reforço da comparticipação de despesas de agregados familiares do
concelho em várias domínios", começou por avançar Cristina Canto Tavares.
 
Quanto ao Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento Habitacional está também alocada uma
verba orçamental de 500 mil euros que "prevê bonificações de 15 por cento a vítimas de violência
doméstica, aos agregados com pessoas portadoras de deficiência, jovens até aos 35 anos, agregados
monoparentais e idosos com idade igual ou superior a 65 anos", avançou a Vereadora.
 
Ontem, a autarca partilhou ainda a convicção de que "é pela defesa intransigente e pela educação
para a igualdade, que se pode fazer a prevenção contra a violência".
 
"Contra a violência só podemos ter uma ação: a de insistir na construção de valores, colocando em
prática mais e melhores instrumentos a favor da igualdade", advogou Cristina Canto Tavares, dando o
exemplo do que está a ser desenvolvido no âmbito do  Plano Municipal para a Igualdade e a Não
Discriminação 2020-2023.
 
"No momento, estamos a apostar fortemente na formação para a igualdade e não discriminação e,
com base nesta formação, que é constante, estamos a adoptar procedimentos internos e externos,
que vão desde a forma de nos endereçarmos ao outro (porque há que ter na palavra e nos actos o
poder inclusivo e pacificador), até à abertura, já em Dezembro, do Balcão da Inclusão", especificou
Cristina Canto Tavares, num discurso onde fez questão de ressalvar a pertinência das jornadas



levadas a efeito pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima nos Açores (APAV - Açores).
 
"Se desde a sua primeira edição estas jornadas, e outras iniciativas, realizadas por associações como
a APAV, sempre tiveram razão de ser - tanto por reflectir, como no encontrar de respostas de
mitigação da violência - hoje, neste tempo e contexto, por maioria de razão, estas jornadas devem
acontecer, dando-se a maior atenção aos seus trabalhos e conclusões", sinalizou.
 
Entretanto, deixou o alerta: "na necessária apresentação, reflexão e discussão dos diferentes tipos de
violência, e das acções a tomar, através de abordagens técnicas, que devem ser multidisciplinares a
montante e a jusante, importa sempre incidir sobre os grupos mais frágeis ou de risco: as crianças, as
mulheres e os idosos, as maiores vítimas. Porque, seja através dos actos de violência pública e
privada, é neste grupo que a estatística da violência continua a escalar".
 
"A situação atinge-nos a todos e os números a todos devem preocupar, mas sobretudo, determinar a
agir", frisou a vereadora.
 
[Additional Text]:
Câmara de Ponta Delgada vai criar em 2023 Residência de Emergência Social para apoiar vítimas de
violência doméstica
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Crianças têm de 
reeontar abusos 
pelo menos 8 vezes 
Especialistas alertam para perigo de "revitimização" e de 
intervenções que podem ser mais traumáticas que abusos 

Até setembro PJ recebeu 1737 inquéritos de abusos 

PROTEÇÃO DE CRIANÇAS 
Uma criança vítima de abu-
so sexual tem de recontar a 
sua história pelo menos oito 
vezes. É uma "revitimiza-
ção absolutamente inacei-
tável", avisam os especialis-
tas, alertando para conse-
quências "gravíssimas". O 
tema foi ontem debatido na 
Assembleia da República, a 
propósito do Dia Europeu 
para a Proteção das Crianças 
conta a Exploração Sexual 
e o Abuso Sexual. Um dos 
aspetos realçados foi o siste-
ma que da escola até às polí-
cias, passando pela investi-
gação e acabando nos tribu-
nais, as obriga a recontar os 
abusos. 

"Está comprovado que 
têm de contara sua história 
oito vezes", lamentou a 
vice-presidente da Comis-
são Nacional de Promoção 
dos Direitos e Proteção das 
Crianças e Jovens. Esta "re-
vitimização" é "absoluta-
mente inaceitável", disse 
MariaJoão Fernandes. 

PJ TEM SALAS PARA AUDIÇÃO 
O coordenador da secção de 
crimes sexuais da PolíciaJu-
diciária (PJ) de Lisboa desta-
cou uma parceria com a 
APAV que visa precisamen-
te eliminar a vitimização 
secundária. Criaram três sa-
las duplas, mais confortá-
veis para as vítimas e com 
vidros unidirecionais. 

"Já fizemos duas memó-
rias futuras e para evitar ter 
sete ou oito pessoas novas 
perante a criança, estava 
apenas a criança, a técnica e 
ajuíza", revelou José Matos. 
Agora, além de criar uma 
quarta sala, o objetivo é 
"melhorar o sistema de som 
e de imagem para que os tri-
bunais possam recorrer a es-
tes espaços para gravação de 
declaração para memória 
futura". 

O psicólogo clínico Paulo 
Pelixo confessou que, ao  

longo dos nove anos em que 
trabalhou numa equipa es-
pecializada de intervenção, 
o que mais o inquietou -
"mais que as próprias reve-
lações e os abusos" - foi 
constatar que o sistema está 
"pouco preparado" para res-
ponder às necessidades das 
crianças e age deforma "de-
sarticulada". 

"Sentia que, de facto, nós, 
sistema, muitas vezes revi-
timizávamos as crianças ví-
timas de abuso", admitiu 
Pelixo, frisando que "uma 
intervenção mal desenha-
da, que não é bem articula-
da, pode ser muito traumá-
tica para aquela criança", 
mais até do que os abusos. 

Anabela Neves, coordena-
dora do gabinete médico-le-
gal e forense da Grande Lis-
boa Norte, citou um estudo 
espanhol para frisar que, em 
mais de 71% dos casos, a de-
núncia só foi feita mais de 
um ano depois da ocorrên-
cia. "Isto é brutal, o sofri-
mento latente", destacou, 
defendendo que os médicos 
de família deveriam ser 
"muito bem treinados", 
para estas situações pois são 
dos primeiros a recebera de-
núncia e que "levam o em-
bate". • 

DENÚNCIAS 

Pj resista quase 
is mil inquéritos 
em cinco anos 
Desde 2017, a PJ recebeu 
quase is mil inquéritos 
relacionados com crimi-
nalidade sexual contra 
crianças e jovens nos úl-
timos cinco anos. Até se-
tembro deste ano, houve 
1737 inquéritos. A PJ su-
blinha que esta crimina-
lidade "continua a ocor-
rer em dimensões signi-
ficativas". Embora conti-
nue a ocorrer maiorita-
riamente em contexto de 
proximidade familiar, a 
PJ avança que "é signifí-
cativo o impacto da cha-
mada criminalidade se-
xual online, exigindo 
respostas ao nível da ci-
berinvestigação e da coo-
peração com entidades 
internacionais, bem 
como a mobilização de 
novos saberes e inovação 
tecnológica". 
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A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai criar no próximo ano, uma residência de emergência social
para acolher vítimas de violência doméstica. O anúncio foi feito durante as VII Jornadas da APAV
Açores, que colocaram o foco noutras formas de violência que têm vindo a aumentar na região, como
é o caso da violência de filhos contra pais.
Comentários de Sílvia Branco, gestora da APAV nos Açores; Cristina Tavares, vereadora da C.M. de
Ponta Delgada.
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Há mais dados sobre os abusos sexuais a crianças e jovens em Portugal. Isto porque hoje é o Dia
Europeu para a proteção das crianças contra a exploração e abuso sexual e a Polícia Judiciária
divulgou dados que mostra ter recebido quase 15 mil inquéritos relacionados com crimes sexuais
contra a crianças e jovens nos últimos 5 anos.
Declarações de Carla Ferreira, gestora técnica da Assoc. de Apoio à Vítima.
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Os crimes de abuso e exploração sexual de crianças e jovens, têm cada vez maior expressão na
Internet, alerta deixado pela Associação Portuguesa de Apoio à vítima.
Declarações de Carla Ferreira.
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Os crimes de abusos e exploração sexual de crianças e jovens têm cada vez mais expressão online.
O alerta é deixado pela APAV esta sexta-feira dia em que se assinala o Dia Europeu para a proteção
das crianças contra a exploração e o abuso sexual.



Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra as Mulheres no Nordeste
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O Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra as Mulheres no Nordeste contará com uma
sessão de sensibilização pela Associação de Apoio À Vítima (APAV) e da UMAR Açores, no dia 25 de
Novembro das 10:30 às 13:30h na Praça da República.
 
Foto meramente ilustrativa: DR
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Pedidos de apoio por violência 
doméstica aumentaram 20% 
Dados provisórios fornecidos pela APAV Açores dão conta de um crescimento homólogo na ordem 
dos 20%. Números deste ano aproximam-se dos registados pré-pandemia, diz Raquel Rebelo 
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• MUNO MARTINS NEVES 
nurernneves@acarnoorientalpt 

A Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima nos Açores 
(APAV) tem registado um au-
mento nos pedidos de apoio por 
violência doméstica, cerca de 
20% relativamente a 2021. Os 
dados foram revelados por Ra-
quel Rebelo, gestora do Gabine-
te de Apoio à Vítima de Ponta 
Delgada daAPAV. 

"Temos recebido mais proces-
sos de apoio, em relação ao pe-
ríodohomólogo", assinala ages-
tora, indicando que os números 
assemelham-se ao registado em 
2019, antes da pandemia. 

"A nível qualitativo, podemos 
evidenciar que houve um au-
mento ao nível dos pedidos de 
apoio comparativamente ao ano 
de 2021, de cerca de 20%. Es-
taria aqui a dar uma média de 
200 processos até outubro, mas 
é umnúmero que ainda não está 
totalmente apurado", sublinhou. 

A nível estatístico, continua 
a dominar o apoio a mulheres 
vítimas de violência doméstica. 
Quanto às pessoas idosas, tem 
aumentado o número de víti-
mas, principalmente nos casos 
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em que os alegados agresso-
res/as são os seus filhos. 

Valores que, na sua opinião, 
justificam-se com o fim das 
restrições geradas pela Co-
vid-19, o que levou as pessoas 
a terem mais disponibilidade 
para denunciar situações de 
violência, "mas também for-
mas mais seguras de receber 
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apoio, pois quando estavam 
confinadas muitas das vezes 
estavam com os alegados 
agressores/agressoras". 

Com acrise inflacionista ain-
danos primórdios, Raquel Re-
belo entende que pode ser um 
fator de risco para o surgimen-
to de mais queixas, mas não é 
exclusivo. 

UNEM MAIS 
UMA 

IL  

Ou seja, "o fator económico 
não vem sozinho, vem associa-
do a problemas familiares, si-
tuações onde a comunicação já 
não é saudável, formas de reso-
luçãodeconflitos, estratégiasde 
coping. Da nossa análise dia-
gnóstica dos casos, o fator eco-
nómico pode serum fatorde ris-
co, mas não é o único". 4, 

A nível estatístico, continua a dominar o apoio a mulheres vítimas de violência doméstica 
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APAV promove jornadas 
contra a violência 
nas suas diversas formas 
A Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima (APAV) nos 
Açores realizahoje a sétimaedi-
ção dasJornadas da.APAV Aço-
res contra a Violência. 

O evento decorrerá no audi-
tório do Centro Cívico e Cultu-
ral de Santa Clara, concelho de 
Ponta Delgada, e abordará três 
áreas principais: As outras faces 
da Violência Doméstica, Vítimas 
de Crime e Saúde Mental e 
Crianças e Jovens Vítimas de 
Violência Sexual Online. 

Segundo Raquel Rebelo, ges-
toradaAPAVde PontaDelgada, 
estastemáticastêm o objetivo de 
"abranger outros públicos": 

"Apar do facto daAPAVsiusir  

associada à intervenção no pú-
blico feminino, é uma tentativa 
de abrangermos outros temas, 
que necessitam de destaque, 
dando a conhecer a intervenção 
com outras temáticas e outros 
públicos. As jornadas vão ser 
constituídas por vários painéis, 
que vão incluirdesdehomensví-
timas de violência doméstica, 
violência doméstica entre pes-
soas do mesmo sexo, pessoa s  ex-
postasa violênciainterparental, 
vítimas de crime e saúde mental, 
criançase jovens vítimas deabu-
so sexual online", refere. 

O acesso às tecnologias e for-
mas de comunicação online, 
acentuado pela pandemia, têm  

aumentado e daí também ser 
preciso "sensibilizar e prevenir 
comportamentos seguros de uti-
lização da internet junto das 
crianças e jovens. É umatentati-
va de prevenir alguns comporta-
mentos e crimes que possam 
acontecer no contexto virtual", 
diz Raquel Rebelo. 
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O impacto psicológico nas ví-
timas de violência doméstica é 
outrapreocupação que as jorna
das irão tentar abordar. 

"Não só pelas questões da pe-
riodicidade- há vítimas que nos 
chegam com historiais de vários 
anos devitimação - mas também 
pela própria severidade em que  

pode ocorrer esta vitimação. E 
claramente tendo aqui um im-
pacto no contexto de vida desta 
pessoa, vai interferirdiretamen-
te com a sua saúde mental. Por 
isso é muito importante abordar 
este terna,que constitui um pilar 
da nossa intervenção e que deve 
ser valorizado", acrescenta. 

A partilha de casos de homens 
vítimas de violência doméstica 
também permitirá, segundo Ra-
quel Rebelo, combater os este-
reótipos que "o homem tem de 
ser uma pessoa forte. E expor 
uma situação de violência do-
méstica pode ser, em algumas 
culturas e gerações, um sinal de 
fraqueza. Quando não o é: é 
uma realidade que pode acon-
tecer com qualquer pessoa, in-
dependentemente do género e 
faixa etária. É uma aposta que 
fazemos em termos de sensi-
bilização paraque cada vez mais 
homens possam recorrer aos 
nossos apoios". *MN 

Aucitótio do Centro Cívico e Cultural de Santa Claraacolhe hojeasjornadas 
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Olivais, uma palestra aberta 
a toda a população. Os ora-
dores são os seguinte: Gus-
tavo Duarte (APAV); Maria 
Jorgete Teixeira (UMAR); 
Margarida Moleiro (Museu 
Mun icipal de Torres Novas); 
Paulo Mendes (deputado 
municipal de Tomar BE). 

Sob a temática 
da eliminação da 
violência sobre as 

mulheres, que se assinala 
no dia 25 de novembro, o 
Bloco de Esquerda de Tomar 
promove, nesse dia, a partir 
das 18h30, ma Junta de Fre-
guesia de Santa Maria dós 

BE de Tomar promove palestra 
sobre a eliminação da violência 
sobre as mulheres 



DGS vai lançar norma para intervenção psicológica em crise
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A Direção-Geral da Saúde (DGS) vai publicar uma norma sobre a intervenção psicológica em crise,
onde se incluem situações como acidentes rodoviários. A orientação será dirigida a clínicos de
estabelecimentos de saúde, para que possam proteger a saúde mental e o bem-estar psicossocial das
vítimas de sinistros.
 
"Apenas uma pequena percentagem recebe apoio psicossocial" em contexto de crise, afirmou Pedro
Ribeiro, da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta quinta-feira, num webinar promovido pela associação
Estrada Viva. De acordo com o especialista, o objetivo da nova orientação, que ainda não foi
publicada, será encetar esforços para fazer "uma intervenção [psicológica] numa fase inicial", isto é,
logo após um acidente rodoviário ou a outra situação de trauma.
 
A norma dirigida a profissionais de saúde, muitos sem especialização na área da Psicologia, terá de
promover "práticas sustentadas" durante a "vivência de situações traumáticas". As recomendações às
vítimas terão de ter em conta os diferentes contextos, como o tipo de acidente, a personalidade dos
utentes, se têm uma patologia psicológica prévia ou consoante a capacidade de adaptação a várias
situações. "Quanto mais precoce for a intervenção, melhor", apontou Pedro Ribeiro.
 
Ainda não é claro como serão aplicadas as recomendações, já que a questão dos recursos humanos é
uma decisão posterior à publicação da norma. "Não pode ser feita [intervenção] no âmbito de uma
consulta. Tem de ser feito de imediato, com a deslocação de equipas móveis até à vítima",
exemplificou.
 
O INEM tem Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE), que se deslocam ao
local das ocorrências após o acionamento do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU). No
entanto, a norma da DGS será aplicada nos estabelecimentos de saúde, como os hospitais.
 
No mesmo webinar dedicado à justiça e à sinistralidade rodoviária, Filomena Araújo, presidente da
associação Gare, apontou as falhas existentes em Portugal no apoio às vítimas de acidentes
rodoviários. Tendo em conta o número de pessoas que sofrem ferimentos (graves ou leves), diz, os
dados da Associação de Apoio à Vítima (APAV) registaram apenas 25 pedidos de apoio de vítimas de
crimes rodoviários, em 2019.
 
As estatísticas mostram, na opinião de Filomena Araújo, que as vítimas não sabem onde procurar
ajuda. Os números da APAV incluem casos de "ofensas à integridade física em acidente rodoviário e
condução sob o efeito de álcool ou droga".
 
O último relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) revela que, entre janeiro e
julho deste ano, 253 pessoas morreram nas estradas portuguesas. O valor representa um aumento de
33,2% relativamente ao mesmo período de 2021 e uma diminuição de 14,5% face a 2019.
 
admin
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Conferência em Lagoa assinala 
Dia pela Eliminação da Violência 
contra as Mulheres 

O auditório do Centro Cultural Convento de S. 
José, em Lagoa, vai acolher uma conferência 
para assinalar o Dia Internacional pela Elimi-
nação da Violência Contra as Mulheres, que 
se celebra a 25 de novembro. A conferência 
"Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 
(APAV) Algarve contra a Violência Doméstica" 
irá ter três painéis, estando prevista uma me-
sa-redonda sobre os planos municipais para 
dar resposta ao combate à violência domésti-
ca. A iniciativa é promovida pelo município de 
Lagoa, a Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens de Lagoa e a APAV.  P 



Crianças vítimas de abusos sexuais obrigadas a contar o que se passou 8 vezes
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Hoje assinala-se o Dia Europeu para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso
Sexual e o tema foi debatido durante a manhã, na Assembleia da República, onde os especialistas
lembraram que, em média, uma em cada cinco crianças é ou foi vítima de abusos sexuais.
 
Uma criança vítima de abuso sexual é sujeita a recontar a sua história pelo menos oito vezes, o que
resulta numa "revitimização absolutamente inaceitável", avisaram hoje especialistas, que alertaram
para as consequências "gravíssimas" entre a minoria que denuncia.
 
Hoje assinala-se o Dia Europeu para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso
Sexual e o tema foi debatido durante a manhã, na Assembleia da República, onde os especialistas
lembraram que, em média, uma em cada cinco crianças é ou foi vítima de abusos sexuais.
 
Além deste dado, esteve também em destaque o facto de estas crianças e jovens serem vítimas do
próprio sistema, desde a escola, às policias, passando pelos meios de investigação e acabando nos
tribunais, que as obrigam a contar uma e outra vez a situação pela qual passaram.
 
Segundo a vice-presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e
Jovens (CNPDPCJ) "está também comprovado que as crianças vítimas de abusos sexuais têm de
contar a sua história oito vezes".
 
"Isto é uma revitimização daquela criança que é absolutamente inaceitável e, por isso, todos os
mecanismos que consigamos adotar e desenvolver são muito bem-vindos", defendeu Maria João
Fernandes.
 
Maria João Fernandes revelou que em 2022 foram já comunicadas às comissões de proteção de
crianças e jovens (CPCJ) 856 situações que envolviam casos de abusos sexuais ou exploração sexual,
um valor "muito significativo", depois de no ano passado terem sido 919.
 
O psicólogo clínico Paulo Pelixo deu conta da sua experiência profissional, que durante nove anos foi
de trabalho numa equipa especializada em intervenção em abuso sexual, para revelar que o que mais
o inquietou - "mais dos que as próprias revelações de abusos" - foi a constatação de que o sistema
está "pouco preparado" para responder às necessidades daquelas crianças.
 
"Agimos de forma desarticulada e não estou a dizer que não há práticas de excelências porque as há,
em todos os setores. A questão em Portugal, como noutros países, traduz-se muito na forma como
estamos organizados ou desorganizados", criticou.
 
Lembrou que é sabido que "as crianças que revelam [os abusos sexuais] são uma minoria das crianças
vítimas", salientando que "é preciso uma coragem imensa para revelar uma situação de abuso quando
se confrontam com todas as perdas que a sua revelação implicou", desde, por exemplo, a quebra de
contactos com a família, o abandono da escola e afastamento dos amigos ou quando era "novamente
perguntado o que é que aconteceu" e a criança tinha de voltar a recordar a situação de abuso.
 
"Sentia que, de facto, nós, sistema, muitas vezes revitimizávamos as crianças vítimas de abuso",



apontou.
 
Segundo o especialista, "muitas vezes as intervenções são mais traumáticas do que as situações de
abuso em si", explicando que "uma intervenção mal desenhada, que não é bem articulada, pode ser
muito traumática para aquela criança".
 
Revelou também que, no âmbito do seu papel como formador na área, tem-se confrontado com a
"enorme diversidade de práticas e procedimentos" em todo o país, que "às vezes correm muito mal
para as crianças".
 
Ainda sobre o tempo que demora para uma criança vítima denunciar, a coordenadora do gabinete
médico-legal e forense da Grande Lisboa Norte demonstrou, com base num estudo espanhol, que em
mais de 71% dos casos demorou mais de um ano entre a ocorrência e a denúncia.
 
"Reparem que isto é brutal, o sofrimento latente", destacou Anabela Pereira Neves, acrescentando que
a denúncia foi feita ou à família, à polícia, mas também aos serviços de saúde.
 
Com base neste último dado, a responsável defendeu que os médicos de família deveriam ser "muito
bem treinados".
 
"A MGF [Medicina Geral e Familiar] deveria ter uma unidade de medicina legal e ciências forenses
porque isto é muito importante e eles são os primeiros que levam o embate", apontou.
 
Por outro lado, o coordenador da secção de investigação de crimes sexuais da Diretoria de Lisboa e
Vale do Tejo da Polícia Judiciária demonstrou que o evitar da vitimização secundária é uma
preocupação daquele órgão de policia criminal, existindo salas para audição de crianças vítimas de
abusos sexuais, num projeto criado em parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
 
De acordo com José Matos, a PJ de Lisboa tem já três dessas salas, estando a ser criada uma quarta
sala na Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo "precisamente para ser mais confortável e melhor para as
vítimas".
 
"Nestas salas, que são salas duplas, com vidros unidirecionais, em que só se vê de um lado, já
fizemos duas memórias futuras nas nossas instalações e para evitar ter sete ou oito pessoas novas
perante a criança que vai verbalizar um facto traumático, estava apenas a criança, a técnica e a
juíza", revelou.
 
Disse ainda que é objetivo, no futuro, além de criar a quarta sala, melhorar o sistema de som e
imagem para os tribunais que trabalham na zona metropolitana de Lisboa poderem recorrer a estes
espaços para gravação de declaração para memória futura.



Casos de abuso cada vez mais comuns na Internet
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No Dia Europeu para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual, a gestora
do projeto CARE que já apoiou mais de dois mil menores vítimas destes crimes, recorda que o
fenómeno é transversal a toda a sociedade e alerta para o impacto crescente do aliciamento e da
partilha de conteúdos online.
 
Os crimes de abuso e exploração sexual de crianças e jovens têm cada vez mais expressão na
Internet, alerta a gestora da rede CARE - um projeto criado pela Associação de Portuguesa de Apoio à
Vítima (APAV), que presta acompanhamento especializado a estes menores.
 
"Aquilo que vemos online são situações de aliciamento, de envio e visionamento de conteúdos, de
pornografia de menores, mas também a produção de conteúdos por parte das vítimas, no âmbito
daquilo que esperam ser uma relação de intimidade ou amizade. Em alguns casos estão a ser alvo de
coação ou de ameaça", diz Carla Ferreira, nesta sexta-feira, 18 de novembro, em que se assinala o
Dia Europeu para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual. "Algumas
situações têm as duas componentes, quando, por exemplo, uma situação de aliciamento leva à prática
de um ato offline em que há contacto físico."
 
Até ao fim de 2021, a rede CARE apoiou 2.107 crianças e jovens, a maioria das quais do sexo
feminino. "É um fenómeno transversal aos vários estratos socioeconómicos", diz Carla Ferreira,
explicando que, ainda que haja um crescimento das situações online, a maioria dos casos continua a
acontecer no seio familiar.
 
Os pedidos de ajuda, diz a assessora técnica da APAV, surgem por várias razões. "Temos vítimas que,
com o crescimento, percebem que o comportamento tido contra si não é normativo e deve ser
revelado. Outras recorrem a nós logo após a prática do crime, sobretudo nas situações de violência
pontual mais gravosa", afirma, acrescentando que também há denúncias feitas por terceiros e frisando
que "o pedido de ajuda é um passo muito importante".
 
Um apoio integral
 
Todos os dias, desde 2016, ano em que a rede CARE foi criada, a APAV abre um novo processo de
apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual. Um acompanhamento que não se cinge à
dimensão psicológica.
 
"A lógica é ter uma equipa de referência que acompanha a situação no seu todo", explica Carla
Ferreira. "Temos situações que nos chegam, por exemplo, sem denúncia e ajudamos a pessoas [nesse
âmbito]. Também acionamos outras respostas de apoio social, psicológico, etc."
 
Quando as vítimas não são acompanhadas, o impacto pode manifestar-se a vários níveis. Algumas
desenvolvem traumas e muitas não conseguem distinguir o que é abusivo numa relação, explica a
gestora da rede CARE, acrescentando que há também quem se isole e quem evite atividades que até
então eram prazerosas.
 



"Não se pretende que a situação seja esquecida. Pretende-se sim que seja integrada na vida, no
desenvolvimento daquela criança, daquele jovem."
 
Ana Catarina André



CMPD vai criar Residência de Emergência Social para apoiar vítimas de violência
doméstica em 2023
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A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai avançar, no próximo [...]
 
A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai avançar, no próximo ano, com a criação de uma Residência
de Emergência Social que vai permitir auxiliar as vítimas de violência doméstica no concelho,
anunciou, esta manhã, a vereadora Cristina Canto Tavares.
 
"Em 2023, teremos disponível esta residência que acolherá e atenderá a casos espontâneos e
imprevisíveis de violência doméstica, como pessoas que foram vítimas de agressão, expulsas de suas
casas ou que necessitem de recorrer ao anonimato habitacional", avançou a autarca.
 
Cristina Canto Tavares falava em representação do presidente do Município, Pedro Nascimento Cabral,
na sessão de abertura das VII Jornadas da APAV - Açores contra a violência que se realizaram no
Centro Cívico de Santa Clara, assinalando antecipadamente o Dia Internacional pela Eliminação da
Violência, celebrado anualmente a 25 de novembro.
 
A criação da Residência de Emergência Social decorre do reforço da verba constante no Orçamento do
Município para a área do Desenvolvimento Social em 2023, que destina ainda aumentos substanciais
ao nível do Fundo Municipal de Solidariedade Social e do Programa Municipal de Apoio ao
Arrendamento Habitacional, ambos mecanismos estratégicos que também salvaguardam e permitem
apoiar vítimas de violência doméstica.
 
"O orçamento para o próximo ano reserva um total de 500 mil euros no âmbito do Fundo Municipal de
Solidariedade Social, um aumento de mais de 220 por cento em relação ao investimento realizado
este ano, que permitirá um reforço da comparticipação de despesas de agregados familiares do
concelho em várias domínios", começou por avançar Cristina Canto Tavares.
 
Quanto ao Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento Habitacional está também alocada uma
verba orçamental de 500 mil euros que "prevê uma bonificações de 15 por cento a vítimas de
violência doméstica, aos agregados com pessoas portadoras de deficiência, jovens até aos 35 anos,
agregados monoparentais e idosos com idade igual ou superior a 65 anos", avançou a Vereadora,
sinalizando que "o Orçamento para 2023 reserva a verba mais alta de sempre do município na área
social".
 
Esta sexta-feira, a autarca partilhou ainda a convicção de que "é pela defesa intransigente e pela
educação para a igualdade, que se pode fazer a prevenção contra a violência".
 
"Contra a violência só podemos ter uma ação: a de insistir na construção de valores, colocando em
prática mais e melhores instrumentos a favor da igualdade", advogou Cristina Canto Tavares, dando o
exemplo do que está a ser desenvolvido no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade e a Não
Discriminação 2020-2023.
 
"No momento, estamos a apostar fortemente na formação para a igualdade e não discriminação e,



com base nesta formação, que é constante, estamos a adotar procedimentos internos e externos, que
vão desde a forma de nos endereçarmos ao outro (porque há que ter na palavra e nos atos o poder
inclusivo e pacificador), até à abertura, já em dezembro, do Balcão da Inclusão", especificou Cristina
Canto Tavares, num discurso onde fez questão de ressalvar a pertinência das jornadas levadas a
efeito pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima nos Açores (APAV - Açores).
 
"Se desde a sua primeira edição estas jornadas, e outras iniciativas, realizadas por associações como
a APAV, sempre tiveram razão de ser - tanto por refletir, como no encontrar de respostas de mitigação
da violência - hoje, neste tempo e contexto, por maioria de razão, estas jornadas devem acontecer,
dando-se a maior atenção aos seus trabalhos e conclusões", sinalizou.
 
Entretanto, deixou o alerta: "na necessária apresentação, reflexão e discussão dos diferentes tipos de
violência, e das ações a tomar, através de abordagens técnicas, que devem ser multidisciplinares a
montante e a jusante, importa sempre incidir sobre os grupos mais frágeis ou de risco: as crianças, as
mulheres e os idosos, as maiores vítimas. Porque, seja através dos atos de violência pública e privada,
é neste grupo que a estatística da violência continua a escalar".
 
"A situação atinge-nos a todos e os números a todos devem preocupar, mas sobretudo, determinar a
agir", frisou Cristina Canto Tavares.
 
Fonte: CMPD



APAV Açores apoiou 67 crianças e jovens açorianos em contexto de violência
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De acordo com o relatório estatístico "Apoio a crianças e [...]
 
De acordo com o relatório estatístico "Apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual de 2016 a
2021", da Associação de Apoio à Vítima (APAV) Açores, 67 crianças e jovens açorianos,
maioritariamente das ilhas de São Miguel e Terceira, foram apoiados ao nível de violência sexual,
sendo que em alguns casos essa violência ocorreu em contexto online.
 
Os dados foram adiantados, à Atlântida, pela gestora do gabinete da APAV em Ponta Delgada, Raquel
Rebelo, no âmbito das VII Jornadas APAV Açores Contra a Violência, que decorrem, hoje, na maior
cidade açoriana.
 
A responsável refere que a violência sexual acontece, normalmente, em contexto intrafamiliar.
Adianta, ainda, alguns dos impactos dessa vitimação.
 
https://www.radioatlantida.net/wp-content/uploads/2022/11/0077G-Raquel-Rebelo---jornadas-
APAV.mp3
 
Raquel Rebelo revela que estas crianças e jovens são maioritariamente do sexo feminino, com uma
faixa etária que se situa predominantemente nos 7 anos.
 
A gestora do gabinete da APAV em Ponta Delgada salienta que a violência sexual acontece tanto a
nível físico, como ao nível do abuso e importunação sexual e psicológica. No que toca à violência
sexual online, são, sobretudo, a incitação ao envio de fotografias de cariz íntimo, que depois leva à
coação e a "obedecer a regras que o agressor/a impõe, em função da chantagem de divulgar estas
mesmas imagens".
 
Por seu turno, e relativamente às jornadas bienais, Sílvia Branco, gestora da APAV Açores, adiantou
que as mesmas são preparadas de acordo com os pedidos de apoio que lhes chegam e que não são
tão visíveis por parte do cidadão.
 
O primeiro painel vai debruçar-se sobre "As outras faces da Violência Doméstica".
 
https://www.radioatlantida.net/wp-content/uploads/2022/11/0078G-Silvia-Branco-1-jornadas-
APAV.mp3
 
A responsável refere que a violência pode não ser protagonizada diretamente contra as crianças, mas
tem impacto a nível psicológico sobre as mesmas.
 
"Vítimas de Crime e Saúde Mental" é o segundo tema a ser abordado. Sílvia Branco frisa que se vão
focar nas questões da saúde mental, explicando que, "se não existe intervenção paralela e célere à
ação da APAV, o impacto ainda é maior sobre a vítima".
 
https://www.radioatlantida.net/wp-content/uploads/2022/11/0079G-Silvia-Branco-2-jornadas-
APAV.mp3



 
Por fim, vão falar sobre "Crianças e Jovens Vítimas de Violência Sexual Online".
 
Temáticas como "Tipos, Modus operandi e Natureza dos Crimes: a experiência da Linha Internet
Segura", "Dificuldades na Investigação Criminal de Crimes Sexuais Online contra Crianças e Jovens" e
"Apoio Especializado e Prevenção da Violência Sexual contra Crianças e Jovens" vão ser debatidas no
terceiro painel.
 
A gestora da APAV Açores considera ser muito importante refletir assuntos que "algumas pessoas
desconhecem" e debater estes temas, defendendo que todos saem das jornadas "mais enriquecidos"
por haver partilha de experiências e há, muitas vezes, "uma união de esforços" e várias perspetivas
sobre as temáticas.
 
O evento realiza-se na Centro Cívico e Cultural de Santa Clara, em Ponta Delgada.
 
Fonte: Rádio Atlântida



Tomar: BE assinala Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres
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Promove palestra com vários convidados especiais.
 
Bloco de Esquerda de Tomar assinala Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as
Mulheres, que se comemora a 25 de novembro.
 
O Bloco de Esquerda de Tomar realiza uma palestra, aberta a toda a população, no Salão da Junta de
Freguesia de Santa Maria dos Olivais.
 
Oradores convidados
 
Gustavo Duarte - APAV
 
Maria Jorgete Teixeira - UMAR
 
Margarida Moleiro - Museu Municipal de Torres Novas
 
Paulo Mendes - Deputado Municipal de Tomar - BE
 
De referir que, "O Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres assinala-se,
anualmente, a 25 de novembro. Esta data foi instituída pela Resolução 52/134 da ONU. O seu
propósito é alertar para este grave problema que atinge as mulheres, tanto em sua casa como no local
de trabalho, quer a nível psicológico ou físico.
 
A União Europeia está fortemente comprometida em prevenir e condenar qualquer crime desta
natureza, levando a efeito uma mobilização com os seus parceiros a nível institucional, procurando
reforçar os quadros jurídicos e o apoio às vítimas.
 
Uma das iniciativas é o  Plano de Ação da UE em matéria de Igualdade de Género 2021-2025 . Este
plano visa fomentar a cooperação entre Estados-membros, UE, e organizações da sociedade civil em
questões de igualdade de género. Este ano, a Comissão para a Igualdade de Género (CIG) lançou a
campanha nacional #EUSOBREVIVI, com o objetivo de reforçar a vigilância contra a violência
doméstica e o impacto negativo que a pandemia COVID-19 trouxe para quem é vítima deste crime".
www.scml.pt
 
[Additional Text]:
IMG 20221101 WA0000 2
 
Administrador



Vila Real: Assinalado o Dia para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual
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Decorreu esta manhã uma caminhada que assinalou o Dia Europeu para a Proteção das Crianças
contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual, pretendendo informar a comunidade para esta temática.
 
A iniciativa foi da equipa de Saúde escolar da Unidade de cuidados Continuados (UCC)  de Mateus e
envolveu outras instituições como a CPCJ, APAV e escolas.
 
A caminhada terminou na Praça do Município de Vila Real.
 
O Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração e o Abuso Sexual foi criado em 2015 por
decisão do Conselho de Ministros do Conselho da Europa.
 
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. Pode ser perpetrado por uma pessoa do círculo de
confiança da criança ou até por um estranho e pode causar danos físicos e mentais que duram uma
vida inteira. Sensibilizar o público em relação à exploração e o abuso sexuais das crianças e à
necessidade de o prevenir é fundamental e emergente.
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APAV discute violência 
doméstica em Lagoa
Para assinalar o Dia Internacional 
pela Eliminação da Violência Contra 
as Mulheres, o município e a  Comis-
são de Proteção de Crianças e Jovens 
(CPCJ) de Lagoa, em conjunto com a 
������� �������������������������À-
tima (APAV), promovem na sexta-fei-
ra, dia 25 de novembro, a Conferên-
cia «APAV Algarve contra a Violência 

Doméstica», no Auditório do Centro 
Cultural Convento de São José, com 
��À�������ͻ�͵ͲǤ����������������������
a presença de Isabel Rodrigues, se-
cretária de Estado da Igualdade e 
Migrações, na abertura. O progra-
ma terá três painéis ao longo do dia. 
A participação é gratuita e sujeita a 
inscrição, no website da APAV.
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Mangualde assinala
Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência 
Efeméride Conferência sobre “Modelo de apoio às vítimas de violência
doméstica” e assinatura de protocolo com APAV marcam a iniciativa
O Município de Mangualde
promoveu um programa para
assinalar o Dia Internacional
pela Eliminação da Violência
Contra as Mulheres, no pró-
ximo dia 25 de novembro, no
salão nobre da Câmara Muni-
cipal.

Pelas 10h00, terá início a ses-
são de boas-vindas, a cargo de
Maria José Coelho, vereadora
da Ação Social da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde e conse-
lheira interna para a Igualdade.
De seguida, terá início a confe-
rência sobre a temática “Mo-
delo de apoio às vítimas de vio-
lência doméstica”, com a inter-
venção de Natália Cardoso, ges-
tora do Gabinete de Apoio à Ví-
tima de Coimbra da APAV.

Seguir-se-á, às 11h15, a assina-
tura de protocolo com a APAV
- Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima, que contará
com a presença de João Lázaro,
presidente da APAV, e de Marco
Almeida, presidente da Câmara
Municipal de Mangualde. O en-
cerramento da sessão, pelas

11h30, será realizado por Marco
Almeida.

Para assinalar a efeméride,
estará ainda patente, de 25 de
novembro a 2 de dezembro, no
átrio da Câmara Municipal de
Mangualde, a exposição “Não
à Violência Doméstica”. 

A exposição é constituída
por cartazes que a APAV foi
lançando ao longo dos anos,
com o objetivo de sensibilizar
a comunidade para a impor-

tância desta temática, nomea-
damente da importância de
denunciar a violência contra
as mulheres. 

A entrada é livre e a mostra
poderá ser visitada de segunda
a sexta-feira, entre as 9h00 e as
17h30.

Residência para mulheres 
idosas vítimas de violência 
doméstica no concelho

Em recente entrevista ao Diá-

rio de Viseu, Marco Almeida
anunciou que no início do novo
ano a cidade irá receber uma
nova estrutura, uma residência
para mulheres idosas vítimas
de violência doméstica no con-
celho de Mangualde, cuja em-
preitada foi adjudicada no dia
17 de janeiro deste ano.

O autarca salientou que se
trata de um projeto-piloto, com
um investimento de 1,5 milhões
de euros, manifestando orgulho
pelo facto de o Governo ter es-
colhido o concelho.

“Só há dois projetos desses
em todo o país e Mangualde é
um deles. E o governo quando
decidiu criar esse projeto piloto
em Mangualde, através de um
centro social, em parceria com
o município, não escolheu por
acaso, olhou para este territó-
rio sabendo que as respostas
sociais que são dadas no nosso
concelho são um motivo de
orgulho para nós, e por isso fo-
mos reconhecidos relativa-
mente a essa matéria”, enfati-
zou o autarca.!

João Lázaro, presidente da APAV, assina protocolo em Mangualde

D.R.



Conferência e Noite Jovem, dias 25 e 26 de novembro, em Benavente e Samora
Correia
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Para assinalar o Ano Europeu da Juventude (AEJ), o Município de Benavente preparada uma
Conferência que procurará colocar em evidência os problemas, os desafios e a importância da
juventude para a construção, em Benavente, no Cineteatro, no dia 25 de novembro.
 
O programa para este dia começa às 16h00, com a Abertura com o Presidente da Câmara Municipal de
Benavente, Carlos Coutinho; às 16h15, apresentação do Projeto "Emunicipa-te Gap Year Portugal"
com Ana Rita Silva - "A sua experência Gap Year"; às 16h30, a escritora Ana Cláudia; às 16h45, Alto
Comissariado para as Migrações - ACM, com Rui Diniz - Inclusão de Crianças e Jovens no Programa
Escolhas; às 17h00, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, com Marta Godinho - Violência no
namoro nos diversos contextos inclusive online; às 17h15, Instituto Português do Desporto e
Juventude, com Eduarda Marques - Diretora Regional de Lisboa e Vale do Tejo - O papel dos
Municípios no fomento da população jovem; às 17h30 - Federação Nacional das Associações Juvenis -
FNAJ, com Fernando Vieira - Vice-Presidente da FNAJ - Internacionalização, Projetos e Oportunidades,
às 17h45 - Encerramento dos trabalhos da Conferência, com o Vereador da CMB, Joseph Azevedo; às
18h00, Momento musical com Diogo Lourenço e Pedro Almeida.
 
Moderador do debate, José Gabriel Quaresma (Jornalista).
 
Dia 26 de novembro, no Pavilhão da ARCAS (entradas livres), a partir das 21h30, atua a banda "The
Wine a Billy Rollers"- com Pavoni.
 
A partir da meia noite, as atuações dos DJ'S: Ildefonso, Luís Marta e AfricanGroove.
 
Partihar



DGS vai lançar norma para intervenção psicológica em crise
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A Direção-Geral da Saúde (DGS) vai publicar uma norma sobre a intervenção psicológica em crise,
onde se incluem situações como acidentes rodoviários. A orientação será dirigida a clínicos de
estabelecimentos de saúde, para que possam proteger a saúde mental e o bem-estar psicossocial das
vítimas de sinistros.
 
"Apenas uma pequena percentagem recebe apoio psicossocial" em contexto de crise, afirmou Pedro
Ribeiro, da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta quinta-feira, num webinar promovido pela associação
Estrada Viva. De acordo com o especialista, o objetivo da nova orientação, que ainda não foi
publicada, será encetar esforços para fazer "uma intervenção [psicológica] numa fase inicial", isto é,
logo após um acidente rodoviário ou a outra situação de trauma.
 
A norma dirigida a profissionais de saúde, muitos sem especialização na área da Psicologia, terá de
promover "práticas sustentadas" durante a "vivência de situações traumáticas". As recomendações às
vítimas terão de ter em conta os diferentes contextos, como o tipo de acidente, a personalidade dos
utentes, se têm uma patologia psicológica prévia ou consoante a capacidade de adaptação a várias
situações. "Quanto mais precoce for a intervenção, melhor", apontou Pedro Ribeiro.
PUB
Ainda não é claro como serão aplicadas as recomendações, já que a questão dos recursos humanos é
uma decisão posterior à publicação da norma. "Não pode ser feita [intervenção] no âmbito de uma
consulta. Tem de ser feito de imediato, com a deslocação de equipas móveis até à vítima",
exemplificou.
 
O INEM tem Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE), que se deslocam ao
local das ocorrências após o acionamento do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU). No
entanto, a norma da DGS será aplicada nos estabelecimentos de saúde, como os hospitais.
 
No mesmo webinar dedicado à justiça e à sinistralidade rodoviária, Filomena Araújo, presidente da
associação Gare, apontou as falhas existentes em Portugal no apoio às vítimas de acidentes
rodoviários. Tendo em conta o número de pessoas que sofrem ferimentos (graves ou leves), diz, os
dados da Associação de Apoio à Vítima (APAV) registaram apenas 25 pedidos de apoio de vítimas de
crimes rodoviários, em 2019.
 
As estatísticas mostram, na opinião de Filomena Araújo, que as vítimas não sabem onde procurar
ajuda. Os números da APAV incluem casos de "ofensas à integridade física em acidente rodoviário e
condução sob o efeito de álcool ou droga".
 
O último relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) revela que, entre janeiro e
julho deste ano, 253 pessoas morreram nas estradas portuguesas. O valor representa um aumento de
33,2% relativamente ao mesmo período de 2021 e uma diminuição de 14,5% face a 2019.
 
Rita Neves Costa
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A 25 de novembro 

Autarquia assinala Dia pela Eliminação 

da Violência Contra as Mulheres 

A Câmara Municipal de Lagoa, o núcleo local da Comissão de Prote-
ção de Crianças e Jovens e a Associação Portuguesa de Apoio à Ví-
tima uniram-se para promover o Dia Internacional pela Eliminação 
da Violência Contra as Mulheres, a 25 de novembro. Neste âmbito 
será promovida uma conferência, no Auditório do Centro Cultu-
ral Convento de São José, dividida em três painéis, denominados 
`Apoio às Vítimas de Violência Doméstica na Região do Algarve'; 
`Intervenção e Proteção às Vítimas de Violência Doméstica em Re-
lações de Intimidade' e 'Apoio especializado da APAV a vítimas vul-
neráveis'. Está prevista ainda uma mesa redonda relacionada com 
`Planos Municipais para a Igualdade: Uma resposta integrada no 
combate à Violência Doméstica'. A iniciativa conta com a participa-
ção, na sessão de abertura, de Isabel Rodrigues, secretária de Estado 
da Igualdade e Migrações. 



Centro Social alerta para "novas dificuldades" de sustentabilidade (VIDEO)
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O Centro Social Paroquial de Tramagal alertou para os problemas de gestão criados com a subida dos
preços do gás, eletricidade e combustíveis, tendo apelado à necessidade da intervenção do Estado
face à inflação que criou "novas dificuldades de sustentabilidade". A presidente da União Distrital das
IPSS de Santarém diz mesmo que os preços triplicaram em algumas situações, como o gás, gerando
problemas sérios nas instituições sociais. A conjuntura económica fez duplicar o valor de investimento
previsto para um lar em Tramagal, colocando em causa a execução do projeto uma vez que os valores
aprovados não se coadunam com a atual realidade.
 
"Nós todos, incluindo o Estado, fomos surpreendidos por esta inflação que vem no fim da pandemia de
covid-19 e que vem criar novas dificuldades em sede de sustentabilidade", alertou António Veiga,
secretário da direção do Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Oliveira (CSPNSO), em Tramagal,
tendo apontado a um orçamento que não previa uma duplicação dos preços ao nível do gás,
alimentos, eletricidade e combustível, a par das despesas salariais.
 
"Só em gás gastámos até agosto o que estava previsto gastar até final do ano", acrescentou Pedro
Rodrigues, tesoureiro desta IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social).
 
Dirigentes do Centro Social de Tramagal alertam para "novas dificuldades" de gestão e
sustentabilidade da IPSS. Foto: mediotejo.net
 
Os tempos atuais são "particularmente difíceis", devido aos sucessivos aumentos de despesas das
IPSS, por causa da crise inflacionista, e os dirigentes do CSPNSO, alertam para uma situação que
causa sérias dificuldades de gestão e de prestação de serviços, tendo apelado a uma intervenção do
Estado no sentido de "cuidar de quem cuida".
 
Pedro Rodrigues e António Veiga, dirigentes do Centro Social de Tramagal, estão apreensivos com a
crise inflacionista. Foto: mediotejo.net
 
Por outro lado, com um projeto aprovado para a construção de um lar para 39 camas, no âmbito do
programa PARES, o mesmo está em risco de não se efetivar, tendo em conta que os valores da
empreitada dispararam, passando de 700 mil euros, em 2020, quando foi apresentada a candidatura,
para mais de 1.5 milhão de euros, aos preços atuais.
 
António Veiga aponta para o local onde devera nascer o novo lar em Tramagal. Foto: mediotejo.net
 
"É incomportável para nós avançar nestes termos, e penso que para todas as IPSS, se não houver por
parte do governo uma reprogramação financeira dos apoios aos projetos", alertou António Veiga.
 
VIDEO/ENTREVISTA:
 
Despesas triplicaram nas IPSS e comparticipações são insuficientes - UDIPSS
 
A crise inflacionista trouxe sérios problemas de sustentabilidade e de gestão corrente às instituições



sociais, num problema agravado pelo facto das comparticipações da Segurança Social não serem
suficientes para cobrir os custos com os utentes, alertou a presidente da União Distrital das IPSS de
Santarém.
 
Tânia Gaspar disse que, a título de exemplo. há instituições que têm um custo que "triplicou" com o
gás, relativamente àquilo que eram os custos de 2021. "E nós estamos em novembro e os dias de
inverno e de frio ainda não chegaram", alertou AQUI, em entrevista ao mediotejo.net, a presidente da
União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Distrito de Santarém (UDIPSS),
entidade que tem 186 IPSS associadas.
 
Despesas triplicaram nas IPSS e comparticipações são insuficientes, alertou a presidente da UDIPSS,
Tânia Gaspar. Foto: DR
 
Instituições sociais pedem ao Governo redução da taxa de Segurança Social
 
Várias instituições da área social enviaram este mês uma carta ao primeiro-ministro a expor as
dificuldades que o setor atravessa e a propor uma redução da taxa de Segurança Social.
 
A missiva, enviada em 04 de novembro, tem 121 signatários, entre eles a Associação Salvador,
Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, Aldeias de Crianças SOS, Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), Fundação Rui Osório de Castro, Make-A-Wish Portugal,
Operação Nariz Vermelho, Terra dos Sonhos e outras 113 Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS), entidades sem fins lucrativos e outras instituições do setor social.
 
Para fazer face às dificuldades, as várias instituições pedem ao executivo uma redução na taxa de
Segurança Social a que estão sujeitas e que "atualmente, se encontra nos 22,3%, uma ínfima e
incompreensível diferença, quando comparado com os 23,75% das empresas".
 
"Não obstante a relevância das empresas no tecido social, impõe-se, no entanto, uma clara distinção
por parte do Estado, através da redução da taxa de Segurança Social sugerida, medida que seria uma
solução justa, razoável, viável e adequada", segundo os signatários da carta, que manifestam
disponibilidade para reunir com o Governo para melhor expor a proposta apresentada e esclarecer
eventuais questões sobre os problemas que o setor atravessa.
 
Além do primeiro-ministro, a carta foi enviada também ao ministro das Finanças, à secretária de
Estado do Orçamento, à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, à secretária de
Estado da Inclusão, ao secretário de Estado da Segurança Social e aos presidentes dos grupos
parlamentares.
 
No documento as instituições expõem que, dado o contexto social e económico que a sociedade
portuguesa atravessa, o contributo que "estas entidades dão para o bem-estar social do país é
incontestável e incalculável, assumindo um papel preponderante".
 
"É também do conhecimento público, a ginástica financeira e logística a que as mesmas se veem
obrigadas, a fim de dar resposta a inúmeras solicitações que lhes são dirigidas, seja por particulares,
seja pelo Estado, chegando mesmo, por diversas vezes, a substituir-se a este último, nas respostas
sociais que asseguram", argumentam.
 
Os signatários explicam que têm "uma dependência muito forte de generosos donativos de mecenas e
particulares" e sublinham ver "com apreensão a situação de profunda incerteza que o país atravessa e
que se irá refletir, invariavelmente, numa drástica redução na concessão de tais donativos e
incentivos, em paralelo com o aumento generalizado de preços".
 
Misericórdias pedem cooperação rápida face a novas dificuldades de sustentabilidade
 
O presidente da União das Misericórdias Portuguesas, por sua vez, apelou a uma cooperação rápida do
Estado para que aquelas instituições possam continuar a prestar um serviço de qualidade aos utentes,



face à inflação que criou novas dificuldades de sustentabilidade.
 
"Perante a enormidade desta inflação o apelo é para que sejamos todos mais rápidos a tomar
decisões", afirmou Manuel de Lemos, em declarações à agência Lusa. O responsável falava à margem
do XV Congresso Insular das Misericórdias dos Açores e da Madeira, dedicado ao tema
"Sustentabilidade das Misericórdias: Caminhos para o Futuro", evento promovido pela União das
Misericórdias Portuguesas.
 
"Nós todos, incluindo o Estado, fomos surpreendidos por esta inflação que vem no fim da pandemia de
covid-19. E, quando pensávamos ter alguma calma fomos bombardeados por esta inflação que nos
surpreendeu a todos e que vem criar novas dificuldades em sede de sustentabilidade", alertou.
 
O presidente da União das Misericórdias Portuguesas frisou que os tempos atuais são "particularmente
difíceis", devido aos sucessivos aumentos de despesas das misericórdias, por causa da crise
inflacionista.
 
"Desde o 25 de abril que o Estado pediu que colaborássemos nas inúmeras responsabilidades em sede
de políticas sociais. E nós temo-lo feito. Simplesmente para cooperar com o Estado precisamos de ter
valores justos do custo das respostas sociais", salientou o presidente da União das Misericórdias
Portuguesas.
 
Face a uma conjuntura económica "desfavorável", o responsável realçou, no entanto, "a resistência"
das misericórdias. "Vamos atravessando os tempos sempre a ajudar os outros da maneira que
podemos", frisou Manuel de Lemos. À Lusa o responsável defendeu ainda a aposta no diálogo, "num
momento extremamente difícil para as pessoas e para as instituições".
 
"As instituições que cuidam das pessoas têm de ser particularmente cuidadas. Só podemos ajudar os
outros se cá estivermos. Vivemos tempos particularmente difíceis, surpreendidos pela inflação
inesperada", sustentou ainda o presidente da União das Misericórdias Portuguesas.
 
C/LUSA
 
Outros artigos
 
Mário Rui Fonseca



DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA ASSINALADO EM
MANGUALDE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2022

Meio: Notícias de Viseu Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=26f1f00d

 
Conferência sobre "Modelo de apoio às vítimas de violência doméstica" e assinatura de Protocolo com
APAV marcam a iniciativa.
 
O Município de Mangualde irá assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as
Mulheres, no próximo dia 25 de novembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal.
 
Pelas 10h00 terá início a Sessão de Boas-Vindas, a cargo de Maria José Coelho, Vereadora da Ação
Social da Câmara Municipal de Mangualde e Conselheira Interna para a Igualdade. De seguida, pelas
10h15, terá início a conferência sobre a temática "Modelo de apoio às vítimas de violência doméstica",
com a intervenção de Natália Cardoso, Gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Coimbra da APAV.
 
Seguir-se-á, às 11h15, a assinatura de Protocolo com a APAV - Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima, que contará com a presença de João Lázaro, Presidente da APAV, e Marco Almeida, Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde. O encerramento da Sessão, pelas 11h30, será realizado pelo
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
 
EXPOSIÇÃO "NÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA"
 
Para assinalar a efeméride, estará ainda patente, de 25 de novembro a 2 de dezembro, no Átrio da
Câmara Municipal de Mangualde, a exposição "Não à Violência Doméstica". A exposição é constituída
por cartazes que a APAV foi lançando ao longo dos anos, com o objetivo de sensibilizar a comunidade
para a importância desta temática, nomeadamente da importância de denunciar a violência contra as
mulheres. A entrada é livre e a mostra poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h00 às
17h30.
 
_
 
editor
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O Gabinete de Apoio à Vítima 
(GAV) do Cadaval comemorou 
no passado dia 10 o seu primeiro 
aniversário, no edifício da antiga 
Câmara Municipal do Cadaval. 
Ao longo deste ano de existên-
cia, a delegação já atendeu 146 
vítimas, com mais de 1000 aten-
dimentos provenientes da região 
Oeste. 

O gabinete, que tem como 
objetivo de criar uma resposta 
que apoie as vítimas de qualquer 
tipologia de crime, disponibiliza 
apoio emocional, jurídico, psi-
cológico, social e prático, com 
atendimento e acompanhamento 
FRQÀGHQFLDO�H�JUDWXLWR�

Com a abertura do serviço 
de proximidade, a Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima 
(APAV) alargou a amplitude da 
sua rede nacional de serviços de 

proximidade, que inclui Gabine-
tes 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 Inter-
net Segura.

Ao longo deste ano de existên-
cia, o Gabinete de Apoio à Vítima 
do Cadaval atendeu um total de 
146 vítimas, com mais de 1000 
atendimentos provenientes da 
região Oeste, sendo a maior in-
cidência processual de Alenquer, 
Cadaval e Torres Vedras. 

No que respeita ao município 
GR�&DGDYDO�YHULÀFRX�VH�TXH�����
das vítimas são na maioria do 
sexo feminino e com a média de 
idades a rondar os 48 anos (víti-
ma mais nova com 9 anos e mais 
velha com 92 anos).

Em relação ao tipo de crime 
varia entre violência doméstica, 
ofensas à integridade física sim-
ples, roubo, injúrias, difamação, 
crimes sexuais e bullying.

Além de apoiar e prestar um 
acompanhamento, o GAV do Ca-
daval também se tornou membro 
na Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens Alargada do 
Cadaval, participando em todas 
as reuniões da Rede Social e 
do Centro Hospitalar do Oeste, 
e contribuiu para a realização de 
diversas ações de sensibilização 
junto da comunidade escolar e 
GH�RXWURV�SURÀVVLRQDLV�GR�PXQL-
cípio na área das pessoas ido-
sas, violência doméstica, bullying 
e cyberbullying. 

Mariana Martinho

Gabinete de Apoio 
à Vítima celebrou 
primeiro aniversário

O gabinete funciona no edifício da antiga Câmara Municipal do Cadaval



Encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Estarreja debate violência
e impactos da pandemia.
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II Encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Estarreja sob o mote "Violência...
Marcas que marcam".
 
Evento agendado para esta terça-feira.
 
As marcas da violência nas crianças e jovens, nas suas famílias e nos profissionais que cuidam e
fazem parte do sistema de proteção, resultantes da exposição a situações de violência e agravadas
pela pandemia COVID-19, estarão em reflexão no II Encontro da CPCJ de Estarreja, no Cineteatro de
Estarreja.
 
A pandemia COVID-19 que assolou o mundo em 2020 tornou-se a maior emergência de Saúde Pública
que conhecemos no último século, impondo desafios ao nível da vida profissional, familiar e social para
os quais ninguém estava preparado.
 
De um dia para o outro, o modo de vida das pessoas mudou radicalmente e, de repente, vimo-nos
confinados ao espaço de casa, que passou a ser o lugar da família, o gabinete de trabalho e a sala de
aulas. A presidente da CPCJ de Estarreja, Isabel Simões Pinto, nota que "esta nova realidade teve
impactos enormes nas famílias e, na verdade, em algumas famílias quer as relações conjugais, quer
as relações entre pais e filhos sofreram prejuízos significativos, em resultado do desconforto que
conduziu a partilha do espaço que passou a ser, por vezes, difícil pelas diversas funções que tiveram
em simultâneo."
 
Isabel Simões Pinto realça que será um Encontro "de partilha e conhecimento de diferentes
perspetivas de atuação no âmbito desta problemática" com a missão "de contribuir para a valorização
do bem-estar emocional das famílias e do bem-estar psicológico de quem cuida e tem uma missão
profissional no sistema de proteção."
 
Durante todo o dia, e com um programa composto por três painéis de discussão, especialistas,
psicólogos, professores, médicos e criminólogos juntam-se à mesa para debater o combate a este
flagelo social.
 
A sessão de abertura da iniciativa, marcada para as 09h00, contará com as intervenções do presidente
do Município de Estarreja, Diamantino Sabina, da presidente da CPCJ de Estarreja, Isabel Simões
Pinto, e da presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e
Jovens (CNPDPCJ), Rosário Farmhouse.
 
Com moderação da Chefe de Setor da Assessoria Técnica aos Tribunais do Núcleo de Infância e
Juventude, Esmeralda Morgado, às 09h30, o primeiro painel refletirá sobre "As Marcas de Violência na
Infância" com a oradora Joana Cerdeira, Psicóloga na CNPDPCJ, e Ana Isabel Sani, Psicóloga e
Professora Associada com agregação na Universidade Fernando Pessoa.
 
Às 11h30, no segundo painel, moderado pelo Comandante Distrital da GNR de Aveiro, o Coronel João



Carlos Fernandes, os dois convidados João Redondo, Médico Psiquiatra e Coordenador do Serviço de
Violência Familiar do CHUC, e Joana Amaral Dias, Psicóloga Clínica, Professora Universitária e Ativista,
vão responder à questão "Fim à Violência: Qual o caminho a percorrer?".
 
A fechar o programa, às 14h30, o último painel intitulado "A culpa não é minha!" e com moderação da
Psicóloga da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Marlene Fonseca, conta com a participação de
António Manuel Ribeiro, Músico, compositor e intérprete da Banda UHF, que abordará o tema do
Stalking (perseguição obsessiva), partilhando a sua história pessoal de vítima desta forma de
violência, e de Mariana Pinto, Criminóloga e Técnica de Projeto na APAV.



Encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens debate violência e impactos
da pandemia.
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O II Encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Estarreja, sob o mote "Violência...
Marcas que marcam", está marcado para esta quarta-feira.
 
As marcas da violência nas crianças e jovens, nas suas famílias e nos profissionais que cuidam e
fazem parte do sistema de proteção, resultantes da exposição a situações de violência e agravadas
pela pandemia COVID-19, estarão em reflexão no II Encontro da CPCJ de Estarreja, no Cineteatro de
Estarreja.
 
A pandemia COVID-19 que assolou o mundo em 2020 tornou-se a maior emergência de Saúde Pública
que conhecemos no último século, impondo desafios ao nível da vida profissional, familiar e social para
os quais ninguém estava preparado.
 
De um dia para o outro, o modo de vida das pessoas mudou radicalmente e, de repente, vimo-nos
confinados ao espaço de casa, que passou a ser o lugar da família, o gabinete de trabalho e a sala de
aulas. A presidente da CPCJ de Estarreja, Isabel Simões Pinto, nota que "esta nova realidade teve
impactos enormes nas famílias e, na verdade, em algumas famílias quer as relações conjugais, quer
as relações entre pais e filhos sofreram prejuízos significativos, em resultado do desconforto que
conduziu a partilha do espaço que passou a ser, por vezes, difícil pelas diversas funções que tiveram
em simultâneo."
 
Isabel Simões Pinto realça que será um Encontro "de partilha e conhecimento de diferentes
perspetivas de atuação no âmbito desta problemática" com a missão "de contribuir para a valorização
do bem-estar emocional das famílias e do bem-estar psicológico de quem cuida e tem uma missão
profissional no sistema de proteção."
 
Durante todo o dia, e com um programa composto por três painéis de discussão, especialistas,
psicólogos, professores, médicos e criminólogos juntam-se à mesa para debater o combate a este
flagelo social.
 
A sessão de abertura da iniciativa, marcada para as 09h00, contará com as intervenções do presidente
do Município de Estarreja, Diamantino Sabina, da presidente da CPCJ de Estarreja, Isabel Simões
Pinto, e da presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e
Jovens (CNPDPCJ), Rosário Farmhouse.
 
Com moderação da Chefe de Setor da Assessoria Técnica aos Tribunais do Núcleo de Infância e
Juventude, Esmeralda Morgado, às 09h30, o primeiro painel refletirá sobre "As Marcas de Violência na
Infância" com a oradora Joana Cerdeira, Psicóloga na CNPDPCJ, e Ana Isabel Sani, Psicóloga e
Professora Associada com agregação na Universidade Fernando Pessoa.
 
Às 11h30, no segundo painel, moderado pelo Comandante Distrital da GNR de Aveiro, o Coronel João
Carlos Fernandes, os dois convidados João Redondo, Médico Psiquiatra e Coordenador do Serviço de
Violência Familiar do CHUC, e Joana Amaral Dias, Psicóloga Clínica, Professora Universitária e Ativista,



vão responder à questão "Fim à Violência: Qual o caminho a percorrer?".
 
A fechar o programa, às 14h30, o último painel intitulado "A culpa não é minha!" e com moderação da
Psicóloga da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Marlene Fonseca, conta com a participação de
António Manuel Ribeiro, Músico, compositor e intérprete da Banda UHF, que abordará o tema do
Stalking (perseguição obsessiva), partilhando a sua história pessoal de vítima desta forma de
violência, e de Mariana Pinto, Criminóloga e Técnica de Projeto na APAV.
 
07:00 to 11:00
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O Gabinete de Apoio à Vítima (GAV) do Cadaval assinalou na passada quinta-feira, dia 10 de
novembro, o seu primeiro aniversário.
 
O gabinete resultou de um protocolo de cooperação, assinado entre a Câmara Municipal Cadaval e a
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), com o objetivo de criar uma resposta que apoiasse
as vítimas de qualquer tipologia de crime, familiares e amigos/as na região.
 
O GAV Cadaval disponibiliza apoio emocional, jurídico, psicológico, social e prático, com atendimento e
acompanhamento confidencial e gratuito.
 
Com a abertura deste serviço de proximidade, a APAV alargou a amplitude da sua rede nacional, 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.
 
Ao longo deste ano de existência, o Gabinete de Apoio à Vítima do Cadaval, atendeu um total de 146
vítimas, com mais de 1.000 atendimentos provenientes da região Oeste. Os municípios com maior
incidência processual são Alenquer, Cadaval e Torres Vedras.
 
No que respeita ao município do Cadaval verificou-se que 75% das vítimas que nos contactam são do
sexo feminino, e a média de idades ronda os 48 anos (vítima mais nova com 9 anos e mais velha com
92 anos).
 
Em relação ao tipo de crime, destacam-se violência doméstica, ofensas à integridade física simples,
roubo, injúrias, difamação, crimes sexuais e bullying.
 
O GAV Cadaval também se tornou membro na CPCJ Alargada do Cadaval, participa em todas as
reuniões da Rede Social e do Centro Hospitalar do Oeste e já realizou diversas ações de sensibilização
junto da comunidade escolar e de outros profissionais do município na área das pessoas idosas,
violência doméstica, bullying e cyberbullying.
 
Redação



Dia Internacional pela Eliminação da Violência assinalado em Mangualde
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O Município de Mangualde irá assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as
Mulheres, no próximo dia 25 de novembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal.
 
Pelas 10h00 terá início a Sessão de Boas-Vindas, a cargo de Maria José Coelho, Vereadora da Ação
Social da Câmara Municipal de Mangualde e Conselheira Interna para a Igualdade. De seguida, pelas
10h15, terá início a conferência sobre a temática "Modelo de apoio às vítimas de violência doméstica",
com a intervenção de Natália Cardoso, Gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Coimbra da APAV.
 
Seguir-se-á, às 11h15, a assinatura de Protocolo com a APAV - Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima, que contará com a presença de João Lázaro, Presidente da APAV, e Marco Almeida, Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde. O encerramento da Sessão, pelas 11h30, será realizado pelo
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
 
EXPOSIÇÃO "NÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA"
 
Para assinalar a efeméride, estará ainda patente, de 25 de novembro a 2 de dezembro, no Átrio da
Câmara Municipal de Mangualde, a exposição "Não à Violência Doméstica". A exposição é constituída
por cartazes que a APAV foi lançando ao longo dos anos, com o objetivo de sensibilizar a comunidade
para a importância desta temática, nomeadamente da importância de denunciar a violência contra as
mulheres. A entrada é livre e a mostra poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h00 às
17h30.

 
 

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5bf7d1ec

 
O Alto Alentejo será palco de discussão e de reflexão partilhadas entre os vários profissionais e
parceiros sobre temáticas associadas ao apoio a vítimas de crime e a prevenção da vitimação e da
violência.
 
APAV
 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, através do Gabinete de Apoio à Vítima do Alto Alentejo
Oeste, promove as III Jornadas do Alto Alentejo contra a Violência, que terão lugar no dia 29 de
novembro, no Teatro-Cinema de Ponte de Sor.
 
O Alto Alentejo será palco de discussão e de reflexão partilhadas entre os vários profissionais e
parceiros sobre temáticas associadas ao apoio a vítimas de crime e a prevenção da vitimação e da
violência.
 



No evento, serão abordados quatro temas principais: a criminalidade atual no Alentejo, o direito ao
acompanhamento e o direito à indemnização por parte das vítimas de crime, o valor da prevenção na
escola e o papel do serviço de saúde e dos estabelecimentos escolares em contextos de violência.
 
A sessão de abertura das III Jornadas vai contar com a presença de João Lázaro, presidente da APAV;
Ana Catarina Mendes, Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares; e, Hugo Hilário, Presidente da
Câmara Municipal de Ponte de Sor.
 
Rádio e Televisão do Sul | TDS



Gabinete de Apoio à Vítima celebrou primeiro aniversário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/11/2022
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O Gabinete de Apoio à Vítima (GAV) do Cadaval comemorou no passado dia 10 o seu primeiro
aniversário, no edifício da antiga Câmara Municipal do Cadaval. Ao longo deste ano de existência, a
delegação já atendeu 146 vítimas, com mais de 1000 atendimentos provenientes da região Oeste.
 
O gabinete, que tem como objetivo de criar uma resposta que apoie as vítimas de qualquer tipologia
de crime, disponibiliza apoio emocional, jurídico, psicológico, social e prático, com atendimento e
acompanhamento confidencial e gratuito.
 
Com a abertura do serviço de proximidade, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) alargou
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.
 
Ao longo deste ano de existência, o Gabinete de Apoio à Vítima do Cadaval atendeu um total de 146
vítimas, com mais de 1000 atendimentos provenientes da região Oeste, sendo a maior incidência
processual de Alenquer, Cadaval e Torres Vedras.
 
No que respeita ao município do Cadaval verificou-se que 75% das vítimas são na maioria do sexo
feminino e com a média de idades a rondar os 48 anos (vítima mais nova com 9 anos e mais velha
com 92 anos).
 
Em relação ao tipo de crime varia entre violência doméstica, ofensas à integridade física simples,
roubo, injúrias, difamação, crimes sexuais e bullying. Além de apoiar e prestar um acompanhamento,
o GAV do Cadaval também se tornou membro na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Alargada
do Cadaval, participando em todas as reuniões da Rede Social e do Centro Hospitalar do Oeste, e
contribuiu para a realização de diversas ações de sensibilização junto da comunidade escolar e de
outros profissionais do município na área das pessoas idosas, violência doméstica, bullying e
cyberbullying.
 
Mariana Martinho



AMC Crime estreia o podcast "Dominó" conduzido por Rita Camarneiro
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António Fernando Cascais, professor, Carlos Ademar, da Polícia Judiciária, e Daniel Cotrim, da APAV,
são alguns dos especialistas que comentam os crimes mais chocantes ocorridos em Portugal
 
O misterioso homicídio em Cascais, Tojó: o rapaz que matou os pais ou Quebrar o silêncio, não sofrer
em silêncio, dedicado à Violência Doméstica, são alguns dos programas que irão introduzir o primeiro
podcast do canal de televisão AMC Crime, Dominó, conduzido por Rita Camarneiro, animadora de
rádio, autora, formada em psicologia clinica, que a partir de 10 de novembro irá investigar alguns dos
crimes mais chocantes que aconteceram em Portugal.
 
Dominó é um projeto original de seis episódios, e que está disponível no Spotify, Apple Podcasts,
Google Podcasts, Soundcloud, Deezer e iVoox todas as quintas-feiras, quinzenalmente,
 
Em cada episódio, Rita convida jornalistas, historiadores, economistas, advogados, criminalistas,
psicólogos, especialistas em saúde mental, testemunhas e outras personalidades portuguesas a falar
sobre o "efeito dominó" que estes crimes causaram em Portugal e os passos que foram necessários
para averiguar a verdade.
 
andrekanas



Salvaterra de Magos requalifica edifício para receber Serviços de Ação Social
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A Câmara de Salvaterra de Magos está a proceder à requalificação do edifício do antigo posto da GNR
de Salvaterra de Magos, propriedade do Município, para vir a receber os serviços de atendimento e
acompanhamento social, RSI, apoio aos Migrantes, Gabinete Sénior, atendimento da APAV, espaço de
Inclusão - Projeto Inclusivamente e Loja Social. Neste mesmo edifício irá funcionar no rés-do-chão o
Arquivo Municipal.
 
A Câmara Municipal pretende assim melhorar o acolhimento e a prestação dos serviços aos munícipes,
centralizando num único espaço o atendimento da área social.
 
A Redação
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Instituições de Solidariedade Social alertam para graves dificuldades que enfrentam

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=93de5ac7-b834-4cb4-91f7-
62939b7da1e3&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
As instituições de Solidariedade Social alertam para graves dificuldades que enfrentam para manter a
atividade devido ao contexto de crise económica e de inflação. Muitas IPSS registam menos donativos
e também mais gastos com bens e serviços.
Declarações de Renata Alves, diretora-geral da Comunidade Vida e Paz; Daniel Lázaro, Associação
Portiguesa de Apoio à Vítima; Salvador Mendes de Almeida, Associação Salvador.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2022-11-10 16:11



Setor Social pede redução da taxa de Seg Social para fazer face a contexto atual de
crise - Mais Algarve
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A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima - APAV, juntamente com a Associação Acreditar, Aldeias de
Crianças SOS, Associação Salvador, Fundação Rui Osório de Castro, Make-A-Wish Portugal, Operação
Nariz Vermelho, Terra dos Sonhos e outras 113 IPSS, entidades sem fins lucrativos e outras entidades
do setor social, dirigiram uma carta ao Exmo. Senhor Primeiro-Ministro António Costa, através da qual
expõem as graves dificuldades que o setor atravessa, propondo uma redução da taxa de Segurança
Social.
 
A carta foi remetida, no passado dia 4 de novembro, para o Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças,
Secretária de Estado do Orçamento, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,
Secretária de Estado da Inclusão, Secretário de Estado da Segurança Social e Presidentes dos Grupos
Parlamentares de todos os partidos políticos.
 
Dado o contexto social e económico que a sociedade portuguesa atravessa, as entidades signatárias
vêm expor e denunciar as graves e perigosas dificuldades com que se têm vindo a deparar, no âmbito
das suas atividades.
 
O contributo que estas entidades dão para o bem-estar social do país é incontestável e incalculável,
assumindo um papel preponderante na sociedade. É também do conhecimento público, a ginástica
financeira e logística a que as mesmas se veem obrigadas, a fim de dar resposta a inúmeras
solicitações que lhes são dirigidas, seja por particulares, seja pelo Estado, chegando mesmo, por
diversas vezes, a substituir-se a este último, nas respostas sociais que asseguram.
 
Com uma dependência muito forte de generosos donativos de mecenas e particulares, estas
instituições veem agora com apreensão a situação de profunda incerteza que o país atravessa e que
se irá refletir, invariavelmente, numa drástica redução na concessão de tais donativos e incentivos, em
paralelo com o aumento generalizado de preços.
 
É para fazer face a esta situação, que as várias instituições vêm pedir ao Executivo uma redução na
taxa de Segurança Social a que estão sujeitas que, atualmente, se encontra nos 22,3%, uma ínfima e
incompreensível diferença, quando comparado com os 23,75% das empresas.
 
Não obstante à relevância das empresas no tecido social, impõe-se, no entanto, uma clara distinção
por parte do Estado, através na redução da taxa de Segurança Social sugerida, medida que seria,
segundo as signatárias, "uma solução justa, razoável, viável e adequada".
 
De forma a melhor expor a proposta apresentada e esclarecer eventuais questões, as instituições
mostraram disponibilidade para reunir com o Executivo e entidades com competência e interesse na
temática.
 
Até à data de envio deste Comunicado, apenas recebemos resposta por parte da Deputada do Partido
PAN - Pessoas-Animais-Natureza, Inês de Sousa Real, dando nota de que o tema seria tido em
consideração para efeitos de propostas de alterações ao Orçamento de Estado para 2023,



acrescentando que foi proposta por este Partido a possibilidade de dedução do IVA de material médico
adquirido pelas IPSS.
 
Recorde-se que decorrem Audições no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento de Estado
até dia 11 de novembro e que o processo de tramitação orçamental, no Parlamento, culmina com a
votação final global da iniciativa referida a 25 de novembro.
 
Consulte o texto completo da Carta, AQUI.
 
APAV
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Pedro Pinho paga também mais de €8 mil 
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Condenação de 
Pinho enaltecida 
CNID congratula-se Dois anos com pena 
suspensa para empresário que agrediu jornalista 

por 

NUNO RAPOSO 

O
CNID — Associação dos 
Jornalistas de Desporto 
«congratula-se com a de-
cisão do Tribunal de Gui-
marães de condenar o 

empresário Pedro Pinho pela agres-
são ao jornalista da TVI Francisco 
Ferreira, operador de câmara da-
quela estação de televisão», pode 
ler-se num comunicado ontem emi-
tido pela associação. 

A agressão, recorde-se, aconte-
ceu no exterior do Estádio Comen-

  

dador Joaquim de Almeida Freitas, 
em Moreira de Cónegos, depois do 
Moreirense-FC Porto (1-1 na jor-
nada 29) no dia 26 de abril de 2021, 
quando Pedro Pinho abandonava o 
estádio na companhia do presiden-
te portista, Pinto da Costa. A deci-
são do tribunal foi divulgada na ter-
ça - feira: o empresário foi 
condenado a dois anos de prisão, 
com pensa suspensa, depois de pro-
vados os crimes de dano com vio-
lência e de atentado à liberdade de 
informação. Pinho foi também con-
denado a pagar indemnização de 
€7 mil e mais €1540 por danos pa-
trimoniais ao jornalista — Francis-
co Ferreira pretende doar parte da 
indemnização à Associação Portu-

  

guesa de Apoio à Vítima (APAV). 
«Condenação que merece os nos-

sos elogios e que esperamos que te-
nha os devidos efeitos para o futuro, 
ou seja, desencorajar de uma vez por 
todas a agressividade contra jorna-
listas, sempre inaceitável, desloca-
da e criminosa», acrescenta o CNID. 

«Francisco Ferreira nunca vaci-
lou e foi até ao fim no processo, em 
nome dele próprio e de uma classe 
jornalística que não pode deixar de 
denunciar casos destes e de procu-
rar a punição justa, para que não se 
repitam», destaca ainda o CNID. 

Também o Sindicato dos Jorna-
listas emitiu uma nota sobre a deci-
são do Tribunal de Guimarães no 
mesmo sentido. 



Lagoa recebe conferência da APAV Algarve contra a Violência Doméstica
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Serão três painéis de debate
 
O Centro Cultural Convento de São José, em Lagoa, vai acolher uma conferência para assinalar o Dia
Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se celebra a 25 de novembro,
comunicou o município.
 
A conferência "Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) Algarve contra a Violência Doméstica"
irá ter três painéis, estando prevista uma mesa-redonda sobre os planos municipais para dar resposta
ao combate à violência doméstica.
 
A iniciativa é promovida pelo município de Lagoa, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Lagoa e APAV.
 
Joana Pinheiro Rodrigues



Coimbra cria comissão para apoiar idosos do concelho (com vídeos)
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Combater a solidão e isolamento dos idosos, bem como assegurar o bem estar e qualidade de vida de
toda esta franja da população, é um dos principais objetivos da Comissão Municipal de Proteção ao
Idoso de Coimbra (CoMPIC), que foi apresentada esta quinta-feira, no Salão Nobre da Câmara
Municipal.
 
Esta comissão, presidida pela autarquia e que envolve várias entidades e instituições locais que
trabalham com população idosa, conta com uma equipa multidisciplinar que tem como missão garantir
os direitos das pessoas idosas que vivem no concelho, prevenindo e intervindo nas situações que
coloquem em risco o seu bem estar e a sua qualidade de vida, privilegiando a informação, a promoção
e a cooperação.
 
A vereadora da Ação Social, Ana Cortez Vaz, sublinhou também que é muito importante que a
sociedade tenha uma atitude participativa, sobretudo denunciando casos que sejam do seu
conhecimento, de forma a que a comissão e as várias entidades possam intervir e ajudar. Sublinhou
que "Coimbra está mais envelhecida do que a média nacional" e lembrou que, ao mesmo tempo que
há muitos idosos "ativos física e intelectualmente", há outros que estão mais sozinhos. "Existe solidão
e isolamento no centro da cidade", alertou, considerando que esta comissão tem essa missão de
intervir e ajudar quando necessário.
 
O presidente da Câmara Municipal, José Manuel Silva, sublinhou que as matérias relativas ao idoso
são uma das preocupações da autarquia. "Com esta comissão estamos a dar um patamar de
relevância e de resposta às questões, desafios e problemas dos idosos, particularmente àqueles mais
suscetíveis e mais frágeis que, como sabemos, são hoje vítimas de níveis elevadíssimos de violência
doméstica e de isolamento social, o que leva muitas vezes à depressão e ao próprio suicídio",
sublinhou. Considera, por isso, que é fundamental trabalhar em conjunto, com esta equipa
multidisciplinar e interinstitucional, de forma a poderem assegurar "essa resposta que os idosos,
sobretudo os mais frágeis, têm direito e que é uma obrigação nossa".
 
Segundo dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a violência contra pessoas idosas está a
aumentar em Portugal, pelo que a autarquia de Coimbra entende que é urgente definir estratégias de
prevenção, identificação e intervenção em situações de maus-tratos na população idosa.
 
A autarquia refere que o Diagnóstico Social do Concelho de Coimbra identificou uma panóplia de
problemáticas com incidência neste grupo populacional, nomeadamente violência contra as pessoas
idosas, isolamento social e solidão, pelo que, atenta a estas problemáticas, a autarquia, em
articulação com o CLAS/C, traçou linhas estratégicas de atuação no Plano de Desenvolvimento Social
atualmente em vigor, com o intuito de "prevenir e intervir em situações de violência contra pessoas
idosas" e "prevenir e combater o isolamento social da população idosa".
 
Veja os vídeos dos diretos NDC:
 
Notícias de Coimbra



Conferência em Lagoa assinala Dia pela Eliminação da Violência contra as Mulheres
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Evento pretende alertar a sociedade para os casos de violência contra as mulheres
 
O auditório do Centro Cultural Convento de S. José, em Lagoa, vai acolher uma conferência para
assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se celebra a 25 de
novembro, informou a autarquia.
 
A conferência vai contar com três painéis: "Apoio às Vítimas de Violência Doméstica na Região do
Algarve"; "Intervenção e Proteção às Vítimas de Violência Doméstica em Relações de Intimidade"; e
"Apoio especializado da APAV a vítimas vulneráveis".
 
Está também prevista uma mesa-redonda sobre os planos municipais para dar resposta ao combate à
violência doméstica.
 
A iniciativa é promovida pelo município de Lagoa, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Lagoa e a APAV.
 
POSTAL



IPSS pedem ao Governo uma descida na taxa de Segurança Social
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2022
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Mais de uma centena de instituições de solidariedade pedem ao Governo uma descida na taxa de
Segurança Social. Entidades como a APAV, a Operação Nariz Vermelho, ou a Associação Salvador,
assinam uma carta dirigida ao primeiro-ministro. Uma carta na qual expõem as graves dificuldades
que o setor atravessa, devido ao atual contexto de crise económica.
 
Estas instituições pretendem um alívio das contribuições para a Segurança Social e queixam-se de
pagar praticamente tanto como as empresas.
 
Estas instituições avisam que estão a enfrentar graves e perigosas dificuldades, no âmbito das
atividades de apoio a pessoas vulneráveis no país.
 
Antena 1
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Uma vida 
de trabalho 
e miséria

Ter emprego não é sinónimo de uma 
vida digna e refeita. Em Portugal, 500 
mil trabalhadores vivem abaixo da linha 
da pobreza. Os restantes 1,8 milhões de 
pobres são pensionistas, crianças, inválidos, 
desempregados, excluídos… Mas as histórias 
que aqui lhe contamos são de quem, 
mesmo empregado, não consegue sair 
do patamar mais baixo da sobrevivência. 
Como se resolve este problema?

GRANDE REPORTAGEM
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A vida num quarto
Artimiza Fernandes mora num 
pequeno quarto com a !lha, 
Auita, de 2 anos. O que ganha 
por limpar duas casas não 
chega para a renda, a creche,  
o passe e a comida
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O
O que vale a António Grega e à sua 
mulher, Cátia, é serem organizados e 
saberem as prioridades. “Não fazemos 
futilidades, como ir ao McDonald’s”, 
exemplifica o operário. Só quando um 
dos sete filhos faz anos vai com os pais 
deliciar-se com a gulosa fast food. Os 
outros irmãos também hão de ir, mas à 
vez, cada um no dia do seu aniversário. 

A morar num prédio de sete anda-
res, o T3, que para quatro seria razo-
ável, para nove é acanhado. À entrada, 
uma dezena de pares de sapatos todos 
alinhados na sapateira – não há mar-
gem para desarrumação. Num dos 
quartos dormem as quatro meninas; 
no do lado, os três irmãos. Há afeto 
em cada moldura com fotografias de 
momentos especiais. 

É hora de jantar e, tal como em 
todos os finais de tarde, António já 
levantou na Igreja Paroquial de Nossa 
Senhora da Conceição, em Setúbal, as 
refeições prontas a que a família tem 
direito. Comida não lhes tem faltado. 

Aos 41 anos, António Grega nunca 
foi ao Jardim Zoológico, mas adorava 
lá levar as crianças. O certo é que a 
despesa dos bilhetes para os nove, a 
roçar os !200, é impossível de cus-
tear. Apesar de trabalhar, há quatro 
anos e meio, como operador de em-
pilhadora na Autoeuropa, integrado 
nos quadros da Rangel, empresa de 
logística subcontratada pela fábrica 
de automóveis, ele é o único a auferir 
salário para um agregado familiar tão 
numeroso. 

Ao salário base (!728), António 
soma quase !400 de subsídios de tur-
no, de fim de semana e de alimentação. 
Mas, por ter um terço do ordenado 
penhorado para pagar uma dívida às 
finanças, à conta bancária só lhe che-
gam outros !700. Uma “cruz fiscal” 
que ainda vai durar cinco anos. 

Cátia fazia limpezas num hospital, 
mas foi dispensada. Continua a receber 
!427 de Rendimento Social de Inser-
ção (RSI) e abono de família (!296) 

pelos sete filhos, com idades que vão 
dos 4 aos 14 anos. Todos os meses, a 
jigajoga para fazer face às despesas 
fixas passa por tentar pagar sempre a 
renda da casa (!450) e as telecomuni-
cações e internet (!45). Amiúde, têm 
as faturas da água e da eletricidade 
com um mês de atraso. 

A família Grega faz parte dos  
2,3 milhões de pessoas que, em Portu-
gal, vivem com o rendimento mensal 
abaixo do limiar de de pobreza, fixado 
em !554,41 (!6 653/ano). António é 
um dos 500 mil pobres que trabalham. 

E para esta ponderação do que é 
ser pobre (ver caixa na página ao 
lado) considera-se, naturalmente, a 
família. “Não é possível analisar situ-
ações de pobreza sem ter informação 
acerca do agregado familiar de uma 
pessoa”, esclarece a economista Su-
sana Peralta. 

Exemplificando: um casal com mil 
euros vive com melhores condições do 
que uma pessoa com !554. A renda 
da casa divide-se, a luz serve para to-
dos, assim como a internet ou o gás. 
“São verdadeiras economias de escala. 
Quanto maior é uma família, menor 
é o custo per capita de a sustentar.”

CADA VEZ MAIS POBRES
Na União Europeia, uma em cada 
cinco pessoas vive em risco de po-
breza ou de exclusão social, segundo 

o Eurostat. Na tabela dos países mais 
pobres, Portugal ocupa o oitavo lugar, 
com 22,4% da população a viver com 
rendimentos abaixo do limiar da po-
breza, mais 2,2% em 2021 do que em 
2020. Um panorama que tende a agra-
var-se com a crise social e económica 
que já se fazia sentir desde a pandemia 
de Covid-19 e que a guerra na Ucrânia, 
sem fim à vista, veio acentuar.

Só em 2021, houve mais 256 mil 
pessoas a cair na pobreza. “É um nú-
mero superior à população da cidade 
do Porto”, sublinha Fernando Diogo, 
sociólogo, coordenador do estudo 
A Pobreza em Portugal –Trajetos e 
Quotidianos, da Fundação Francisco 
Manuel dos Santos. 

Está mais do que na hora de des-
construir os preconceitos que persis-
tem no tempo, como explica Elizabeth 
Santos, investigadora do Observatório 
Nacional de Luta Contra a Pobreza. 
“Estamos a falar de uma população 
que, na sua maior parte, ou não pode 

“É entre os 
independentes 
e os precários, 
com trabalho 
sem proteção 
nem regras, que 
a pobreza é mais 
intensa”
Vieira da Silva, ex-ministro  
do Trabalho

  Forte união Cláudia Martins e 
Miguel Vilhena fazem o que podem 
com !850 por mês. Essenciais são 
os estudos da "lha universitária. 
“Herança não lhe vamos deixar, mas 
queremos que tenha as ferramentas 
para conseguir ser algo no futuro”
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contratos temporários (11,9% versus 
6,4% para os permanentes).

 SAUDADES DE COMER PEIXE
A crise, não sendo exclusiva do nos-
so país, é mais problemática porque 
os níveis de rendimentos são mais 
baixos, como reconhece Vieira da 
Silva, economista e antigo ministro 
do Trabalho e da Solidariedade Social 
(2005/2009) e da Economia, Inovação 
e Desenvolvimento (2009/2011). Mas 
porque é que o trabalho não retira as 
pessoas da pobreza?

Para o socialista é importante des-
trinçar os diferentes tipos de pobres 
empregados. “É entre os indepen-
dentes e os precários, com trabalho 
a tempo parcial, sem proteção nem 
regras, que a pobreza é mais intensa. 
As pessoas com contratos a prazo têm 
tendência a ter uma taxa de pobreza 
mais baixa do que com vínculos mais 
instáveis, mas superior àquelas com 
contrato de trabalho permanente.”  

Fernando Diogo complementa a 
caracterização: “Os precários são o 
grupo mais heterogéneo, encontramos 
lá os jovens como também os indiví-
duos mais velhos que passaram a vida 
a mudar de um sítio para o outro. Aqui 
há um maior afastamento das regras 
normais do mercado de trabalho e 
vemos as dificuldades do Estado em 

trabalhar porque é criança ou idoso 
ou, estando numa faixa etária ativa, 
quase metade (57%) está efetivamente 
a trabalhar e a tempo inteiro (90%). Na 
parte que não está a trabalhar entram 
pessoas que ainda estão a estudar ou 
a aumentar a sua qualificação – e é 
importante que estejam, para se va-
lorizarem no mercado de trabalho 
–, aqueles que são cuidadores e não 
têm apoios, pessoas com problemas 
de saúde e desempregados.” 

No estudo conduzido por Fer-
nando Diogo, entre os quatro perfis 
principais de pobres adultos, o mais 
numeroso era, precisamente, o dos 
trabalhadores (32,9%), seguindo-
-se o dos reformados (27,5%), o dos 
precários (26,6%) e, por fim, o dos 
desempregados (13%). Ou seja, “ter 
um trabalho (em muitos casos um 
emprego seguro) não é garantia para 
se sair da situação de pobreza”.

Outro estudo, promovido pela 
Nova SBE, da autoria de Bruno P. 
Carvalho, Mariana Esteves, Miguel 
Fonseca e Susana Peralta, revela que 
a pobreza afeta quase quatro vezes 
mais aqueles que trabalham por conta 
própria (28,9% versus 7,7% dos que 
trabalham por conta de outrem), três 
vezes mais os que trabalham a tem-
po parcial (29,6% versus 9% a tempo 
inteiro); e duas vezes mais os que têm 

1 ADULTO 
!554

2 ADULTOS  
!554 + !277 
(segundo adulto 
vale metade  
de !554) 
total !831

2 ADULTOS 
+ 1 CRIANÇA
!831 + !166 
(30%) 
total !997

2 ADULTOS 
+ 2 CRIANÇAS 
!831 + !166  
+ !166 
total !1 163

2 ADULTOS 
+ 3 CRIANÇAS 
!831 + !166 
+ !166 + !166 
total !1 329

O que  
é um pobre 
Segundo o valor convencionado 

pela Comissão Europeia  
e usado pelo Instituto Nacional de 
Estatística, um pobre ganha menos 
de 60% do rendimento líquido 
mediano por adulto equivalente 
num agregado familiar*  

*Somam-se todos os rendimentos 
líquidos do agregado, incluindo 

prestações sociais. O total é 
dividido pelo número de “adultos 
equivalentes”, ou seja, atribui-se o 

valor de 1 ao primeiro adulto,  
de 0,5 a cada adulto adicional (mais  

de 14 anos) e de 0,3 para cada criança

!554/
mês

!6 653 
/ano
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impor a regulação laboral. Além disso, 
há mais pessoas na zona difusa entre 
emprego e desemprego.”

Precisamente o que diferencia An-
tónio Grega de Margarida Jesus. En-
quanto ele está nos quadros da em-
presa, Margarida, 37 anos, precisa de 
dois part-times para amealhar !401. 
De manhã, no refeitório de uma esco-
la pública, em que limpa a loiça, põe 
as mesas e serve as refeições, recebe 
!269; ao início da noite, limpa um 
consultório médico por mais !132. 

Depois de sempre ter tido em-
prego em unidades fabris, há quatro 
anos o nascimento da terceira filha 
obrigou-a a ser mãe a tempo inteiro.  
A morar num T2 cedido pela autarquia 
de Setúbal, com uma renda mínima 
de dez euros, o início do ano letivo 
trouxe-lhe mais uma preocupação: 
perceber se tem dinheiro suficiente 
para os lanches dos outros dois fi-
lhos adolescentes. Com os !275 extra 
que recebeu do Governo, na medida 
extraordinária de combate à infla-
ção, Margarida recheou o frigorífico:  
“Tenho saudades de comer peixe.”

Apesar de todos os dias também ir 
buscar as refeições à Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição, por vezes tem 
de fazer cedências. Houve um mês 
em que, depois de pagar eletricidade 
(!60), água (!23) e internet (!60), 
não conseguiu comprar o passe social 
nem para ela nem para o primogénito. 
Ele foi de bicicleta para a escola; ela 
a pé até aos dois empregos. “Ou tiro 
o passe ou compro carne”, simplifica. 

Idealmente, arranjar um trabalho, 
mesmo em part-time, das 9h30 às 
14h30, que permitisse ir levar e buscar 
a filha mais nova à escola, e em que 
ganhasse mais do que os !400, seria 
o melhor para esta apaixonada por fo-
tografia. Talvez assim conseguisse ter 
margem de manobra para os pedidos 
dos filhos. O mais velho, que há pou-
co tempo recebeu os ténis desejados 
depois de os saldos lhes baixarem o 
preço, oscila entre a compreensão e 
a inquietação de ter de esperar pela 
altura certa para ter o que quer. 

FILHO DE POBRE...
Dificilmente os descendentes de Mar-
garida não farão parte do ciclo de po-
breza estruturada cuja intergeracio-
nalidade custa a quebrar. Uma criança 
que passe metade da sua infância em 
situação de pobreza tem mais de 40% 
de probabilidade de ser pobre aos  
35 anos. “Não é um fenómeno exclu-

pessoas mais débeis economicamente 
são as primeiras a ser afetadas, porque 
são as primeiras a ir para o desempre-
go. E, quando entramos num período 
de recuperação, são as últimas a sair 
da crise”, constata. 

Na região de Setúbal, logo a seguir 
a Lisboa e ao Porto, o ciclo de pobreza 
estrutural protela-se no tempo e no 
seio das famílias mais carenciadas. 
“A nossa zona urbana é muito forte 
na área dos serviços, sobretudo no 
período mais intenso do turismo, e na 
atividade industrial. Mas, na crise an-
terior, entre 2008 e 2011, muitas em-
presas fecharam, postos de trabalho 
foram perdidos e as pessoas entraram 
em situação de rutura económica.”

Acrescenta o sociólogo Elísio Es-
tanque, do Centro de Estudos Sociais 
da Universidade de Coimbra, que “os 
baixos salários e mesmo o salário mé-
dio em Portugal entraram numa es-
tagnação geral desde o início da crise 
financeira de 2008, o que, agravado 
pelo desemprego e a flexibilização, 
favoreceu a aceitação sem grande 
resistência do flagelo da precariedade 
que é o caminho mais rápido para o 
empobrecimento e a resignação.” 

O combate à precariedade faz-se, 
na opinião de Vieira da Silva, de for-
ma estratégica e a curto prazo. “Estas 
pessoas, pelo nível de rendimento que 
têm, não atingem o patamar mínimo 
do IRS, por isso a redução de impos-

FONTE Segurança Social/agosto 2022 MT/VISÃO

Quantos portugueses 
recebem menos 

de !600 por mês?

TRABALHO
DEPENDENTE

TRABALHO
INDEPENDENTE

Com as mulheres mais penalizadas, 
quase meio milhão de pessoas, 

entre trabalhadores dependentes e, 
sobretudo, independentes não 

alcançam sequer o salário 
mínimo (!705)

72 17667 859

194 319147 185

TOTAL
481 539

TOTAL

341 504

TOTAL
140 035

sivamente português, mas é mais forte 
aqui do que em qualquer outro país 
da Europa”, sublinha Fernando Diogo. 
Para o comprovar, recorda um rela-
tório da Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Económico 
(OCDE), de 2018, sobre a mobilidade 
social, que indicava que uma família 
portuguesa com rendimentos mais 
baixos precisa de 125 anos – cerca 
de cinco gerações – até que os des-
cendentes atinjam um salário médio. 

Domingos Sousa, presidente da 
Cáritas Diocesana de Setúbal, tem 
lidado de perto com situações proble-
máticas como as de António e Mar-
garida. “Quando uma crise surge, as 
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  Trabalhar por nove 
António Grega tem 
uma casa cheia, mas 
o T3 é acanhado 
para ele, a mulher  
e os sete "lhos.  
O seu salário 
sustenta todos
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tos diretamente sobre elas é muito 
pouco eficaz. Já os estímulos para 
transformar os vínculos de trabalho 
em vínculos mais permanentes são 
uma das formas mais eficazes. Rela-
ções de trabalho mais estáveis geram 
rendimento mais elevado.”

E um rendimento mais elevado 
suporta o peso da inflação de outra 
forma. A análise ao Inquérito às Des-
pesas das Famílias, feita por Susana 
Peralta, com Mariana Esteves e Bruno 
P. Carvalho, inserida no projeto Por-
tugal, Balanço Social, mostra como a 
perda do poder de compra traz ainda 
mais desigualdades.

As famílias mais pobres gastam 
19% do seu orçamento em alimen-
tação. Esta percentagem baixa para 
11% nas mais ricas. Nos mais desfa-
vorecidos (4% mais pobres do País), 
o peso da alimentação chega aos 22%. 
“Quanto menor for o orçamento, 
maior é a percentagem dedicada à 
alimentação. Quem tem um orçamen-
to maior tem margem de manobra 
para substituir produtos mais caros 
por outros mais baratos, mas quem 
tem um orçamento mais pequeno 
tem uma margem mínima, porque 
já usava os produtos mais baratos. 
Por isso, vai sentir mais os efeitos da 
inflação no cabaz alimentar”, explica 
Fernando Diogo. 

Além disso, as famílias mais pobres 
gastavam 22% acima do que ganha-

vam, endividando-se, enquanto as 
mais ricas gastavam apenas 70% do 
que ganhavam e as poupanças ajudam 
a conter o choque inflacionário.

A verdade é que também há menos 
para consumir. “O aumento dos pre-
ços reflete a escassez. Por isso, estar 
só a despejar dinheiro para cima do 
problema não vai resolvê-lo. Vai ter 
de haver moderação no consumo e a 
subida do preço é uma maneira de o 
fazer. No bolso, as pessoas não veem 
o gasoduto Nord Stream parado, sen-
tem é o gás a ficar mais caro”, explica 
Susana Peralta.

O VALOR DA EDUCAÇÃO
Cláudia Martins e Miguel Vilhena,  
46 anos, casados há 25, cresceram 
com dificuldades, passaram por muito 
e, quando estavam à espera de esta-
bilidade, viram o tapete fugir-lhes 
dos pés. Nada a que já não estivessem 
habituados. Cláudia ficou órfã aos 18 
anos. Miguel foi criado num complexo 
de habitação social em Vila Nova de 
Famalicão, onde abundavam toxico-
dependentes e alcoólicos, e se alguma 
coisa aprendeu com esta convivência 
foi que não queria ser como eles. 

“Levamos uma vida de trabalho”, 
contam. Durante muito tempo, Cláu-
dia foi empregada doméstica. Chegou 
a rodar por sete casas, sempre a cor-
rer, até conseguir um emprego num 
hipermercado. Em agosto, despediu-

  Sacrifícios Margarida Jesus precisa  
de dois part-times nas limpezas para amealhar 
!400. Tem três "lhos
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2 312 000
NÚMERO DE PESSOAS  
EM RISCO DE POBREZA  

OU EXCLUSÃO SOCIAL, EM 
PORTUGAL, NO ANO DE 2021

3 006 530
AGREGADOS FAMILIARES  

A GANHAR MENOS  
DE !13 500/ANO

16,4%
DO TOTAL DE AGREGADOS 
FAMILIARES DO PAÍS, ESTA  
É A PERCENTAGEM DOS 

QUE NÃO TÊM CAPACIDADE 
FINANCEIRA PARA MANTER  

A CASA AQUECIDA

4,3%
CRIANÇAS SEM POSSIBILIDADE 
DE SUBSTITUIR ROUPA USADA  

POR PEÇAS NOVAS
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-se, incapaz de suportar as condições 
de trabalho. “Sou diabética e precisava 
de fazer intervalos para comer, mas 
como havia falta de funcionários não 
me deixavam, controlavam até as idas 
à casa de banho”, recorda. 

O salário de Miguel numa explora-
ção vinícola, !850, não estica. “Nunca 
vou chegar a rico, trabalho para me 
manter à tona… Se não continuar a 
nadar, vou afogar-me.” Com uns bis-
cates aqui e ali, consegue uma folga no 
orçamento – habilidade de mãos não 
lhe falta, basta ver as obras que fez na 
casa centenária, onde Cláudia e a mãe 
nasceram, pela qual pagam uma renda 
de !159. O casal faz o que pode para 
cortar nas despesas. Vasculha os su-
permercados à procura dos melhores 
preços, raramente usa o carro. 

O rosto de Miguel ilumina-se 
quando fala da filha, estudante univer-
sitária, caloira no curso de Turismo, 
em Viana do Castelo. “Levanto-me 
às seis horas para a levar ao com-
boio, demora cerca de uma hora a 
chegar, mas não tínhamos condições 
de lhe arranjar um quarto lá”, explica. 
“Herança não lhe vamos deixar, mas 
queremos que tenha as ferramentas 
para conseguir ser algo no futuro”, 
acrescenta Cláudia. 

A escolaridade continua a ser o 
grande elevador social. Os números 
mostram que quanto maior é a qua-
lificação, menor é a probabilidade de 
pobreza. “Não podemos continuar a 
olhar a escola em blocos separados. 
Ter acesso ao pré-escolar é decisivo 
para as crianças terem bons resulta-
dos nos ensinos Básico e Secundário, 
para depois chegarem ao Ensino Su-
perior”, reforça Vieira da Silva. Opi-
nião partilhada por Fernando Diogo, 
sublinhando que “há vários estudos 
que revelam que quanto mais precoce 
for a inserção da criança no sistema 
paraescolar (ensino pré-escolar e cre-
che), maior será o sucesso escolar e a 
rentabilidade ao longo da sua vida”.

Em 2021, Portugal estava na última 
posição entre os Estados-membros 
da União Europeia com apenas 59,5% 
das pessoas entre os 25 e os 64 anos 
com, pelo menos, o Ensino Secundá-
rio completo (Eurostat). 

ORIGINALIDADE PORTUGUESA
A verdade é que a educação continua 
a proteger da pobreza, mas não da 
mesma maneira. “Há um efeito ge-
racional que tem a ver com menores 
oportunidades de trabalho para os 

e até em reconhecer o quão árduo tem 
sido o seu percurso. “Não quero ser 
vista como uma coitadinha”, explica. 

Nunca conseguiu trabalho na sua 
área, fazia formações e voluntariado 
que, naturalmente, não pagavam as 
contas. “Quando nos sentimos der-
rotados ou mostramos desespero nas 
entrevistas, ninguém se compadece 
com a nossa situação e fazem logo 
julgamentos. Posso não ser muito 
boa no marketing pessoal, mas sou 
boa a trabalhar. Precisava era de uma 
oportunidade”, desabafa. 

Mãe solteira de um rapaz de  
13 anos, sente que a falta de retaguarda 
familiar não ajudou nas candidaturas a 
empregos. “Preferi ficar sozinha, mas 
paguei caro por essa independência. 
As dificuldades de uma família mono-
parental são enormes, levei com todas 
as portas na cara”, diz. Sobreviveu à 
custa de biscates. 

O Rendimento Social de Inserção 
foi o último recurso, recebia !207 e, 
com dinheiro ganho a limpar as es-
cadas do seu prédio, desenrascava-se. 
“Houve uma altura em que estava tão 
enterrada em problemas que não con-
seguia vislumbrar mais nada”, conta. 
“A minha família ajudava-me, mas não 
tinha a noção exata daquilo por que 
estava a passar.”

Por via do Click, projeto que tra-
balha as áreas da empregabilidade 
de públicos vulneráveis e da res-
ponsabilidade social das empresas, 

jovens, uma originalidade portuguesa 
no contexto europeu. No resto da Eu-
ropa, os jovens não têm esta angústia, 
encontram emprego com facilidade”, 
aponta Fernando Diogo. 

Com a taxa de desemprego fixada 
nos 6% (312 500 pessoas), tal como 
a média da UE, “62% dos jovens em 
Portugal não têm um contrato per-
manente, o que significa que não con-
seguem sequer decidir o seu futuro”, 
aponta Ana Mendes Godinho, atual 
ministra da pasta do Trabalho.  

Veja-se o exemplo de Joana,  
46 anos, licenciada em Psicologia Social 
e do Trabalho, que hesita em dar a cara 
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30,2%
TAXA DE RISCO DE POBREZA  

DE AGREGADOS COM  
UM ADULTO E PELO MENOS 
UMA CRIANÇA DEPENDENTE, 

MESMO DEPOIS DAS 
TRANSFERÊNCIAS SOCIAIS

25,2%
PERCENTAGEM DA POPULAÇÃO 

QUE VIVE EM ALOJAMENTOS 
COM MÁS CONDIÇÕES.  

NA UNIÃO EUROPEIA,  
SÓ O CHIPRE ULTRAPASSA 

PORTUGAL

1,6 milhões
O NÚMERO DE PENSIONISTAS 

QUE, EM 2021, RECEBEU  
UMA PENSÃO DE VALOR 

INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL DESSE ANO  

(665 EUROS)

4,5 milhões
SE NÃO HOUVESSE  

APOIOS SOCIAIS DO ESTADO, 
ESTE SERIA O NÚMERO DE 
POBRES EM PORTUGAL, 

REVELOU RECENTEMENTE A 
PORDATA. TENDO EM CONTA 
APENAS OS RENDIMENTOS, 

QUASE METADE DA POPULAÇÃO 
RECEBE MENOS DE  
!554 MENSAIS
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desenvolvido pela Rede Europeia 
Antipobreza, conseguiu um estágio 
num hipermercado com o qual, mais 
tarde, celebrou um contrato a tempo 
parcial. “O trabalho fez toda a dife-
rença para a minha autoestima, antes 
parecia que não tinha um lugar no 
mundo”, admite. 

O salário é incerto, tanto ganha 
!800 líquidos como pouco mais de 
!400, depende das horas feitas. Mora 
no apartamento comprado pelos pais 
quando foi estudar para o Porto, e só 
pelo facto de não ter esse encargo com 
a habitação sente-se uma privilegiada. 
“Consigo fazer face às despesas por-
que me habituei a viver com pouco e, 
como sou vegetariana, não gasto mui-
to em alimentação”, diz. Ainda assim, 
adia a consulta no oftalmologista, por-
que não consegue pagar uns óculos, e 
não sabe se algum dia conseguirá fazer 
férias. Mas sonhar não paga imposto. 
 
A IMPORTÂNCIA DOS APOIOS 
Auita tem 2 anos e as bochechas re-
chonchudas mais graciosas. De chu-
cha, aninha-se no colo da mãe quando 
sai da creche, onde está quase 12 horas 
por dia, antes de ser posta às costas 
no “bambaram”, marsupial em “panu 
di pinti” (pano de pente), tecido sím-
bolo etnográfico da Guiné, que ajuda 
Artimiza a carregá-la. À chuva ou 
debaixo de um sol escaldante, mãe 
e filha percorrem ruas e transportes 
públicos entre Queluz, onde moram, 

um quarto, por !250/mês, num rés 
do chão, com janela, estore, um pano 
preso a fazer de cortina e humidade 
a infiltrar-se na parede. 

Com o bacharelato em Turismo, 
mais formação em Administração e 
Secretariado, já em Portugal fez o cur-
so de Auxiliar de Saúde e Geriatria no 
Centro de Formação Talento. O apoio 
do Banco do Bebé – Associação de 
Ajuda ao Recém-Nascido foi essencial 
para obter todos os papéis legais que 
lhe permitem residir e trabalhar no 
nosso país, por agora a limpar duas 
casas particulares, juntando !670 
por mês.

Ainda lhe falta tratar do abono de 
família do bebé, uma das prestações 
sociais que Vieira da Silva defende: 
“Os acréscimos do abono de família, 
particularmente nas crianças muito 
jovens, são muito relevantes, porque é, 
muitas vezes, a existência de crianças 
na família que faz descer o agregado 
familiar para baixo do limiar de po-
breza. Os apoios têm muita eficácia 
para retirar trabalhadores da pobreza.” 

Mesmo com a gratuitidade das cre-
ches (em vigor desde 1 de setembro), 
dos manuais escolares, dos cheques-
-dentista e de alguns transportes pú-
blicos, as dificuldades entre os mais 
pobres persistem.

Outra hipótese, menos pacífica e 
defendida, em 2014, pelo Fundo Mo-
netário Internacional, é o chamado 
imposto negativo: os que têm os sa-
lários mais baixos recebem uma parte 
do imposto, em vez de o pagarem. 
“Esta espécie de redistribuição dos 
rendimentos tem um efeito econó-
mico positivo”, defende o ex-ministro. 

Também a economista Susana 
Peralta não se opõe ao complemento 
do rendimento dos mais pobres “com 
transferências sociais que deveriam 
ser muito mais generosas”. E relem-
bra outra solução: “Faziam parte da 
agenda de Mário Centeno, em 2015, 
os subsídios aos salários mais baixos, 
em que o Estado pagaria um extra 
à empresa que contrata esse traba-
lhador – no fundo, dando dinheiro 
a essas pessoas através do mercado 
de trabalho.” 

Elísio Estanque não tem dúvidas: 
“Sem as prestações sociais, as camadas 
em risco de pobreza absoluta seriam 
cerca do dobro. As políticas públicas 
e o papel regulador do Estado consti-
tuem um fator essencial de contenção 
do agravamento da pobreza e também 
das desigualdades.”

o Cacém, onde fica a creche, e Algés, 
onde trabalha a imigrante.

Saem de casa antes de o sol nascer 
e chegam perto do ocaso. Quando 
a porta do quarto alugado se fecha, 
o mundo de Artimiza e da pequena 
Auita resume-se, em dez a 12 metros 
quadrados, a duas camas, um rou-
peiro, uma cómoda, uma televisão e 
muitos sacos com a vida embalada. 

Artimiza Fernandes, 34 anos, nas-
cida e criada na Guiné, chegou sem 
nada a Portugal, em 2018, para ser 
operada a um pé. Conseguiu alugar 

  No !o da navalha  
As di!culdades espoletaram 
as crises de pânico de Joana 
Pires, mãe solteira com três 
!lhas. Uma grande fatia  
dos "725 de salário é 
“comida” pela renda ("450)

“No bolso, as 
pessoas não veem 
o gasoduto Nord 
Stream parado, 
sentem é o gás a 
ficar mais caro” 
Susana Peralta, economista
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A Pordata revelou no mês passado 

as suas contas: sem os apoios sociais, 
4,5 milhões de portugueses viveriam 
abaixo do limiar da pobreza, pois os 
seus rendimentos não chegam para 
a ultrapassar.

OS “TRÊS D”
Ainda segundo a Pordata, cerca de 
30% das famílias monoparentais e 
das famílias onde existem dois adultos 
com três ou mais crianças estavam, 
em 2020, em situação de pobreza. 

Joana Pires trabalha há 21 anos na 
cantina do Hospital Pedro Hispano, 
em Vila Nova de Gaia, e “nunca saiu 
da cepa torta”. Uma grande fatia dos 
!725 de salário é “comida” pela ren-
da – !450 por um T1 no centro de 
Gaia –, a mais barata que conseguiu 
encontrar. Com esta mãe solteira, de 
39 anos, vivem as duas filhas mais 
novas, de 14 e 2 anos. A mais velha, 
com 17, ficou desde pequena com os 
avós maternos. “Não tinha condições 
para a ter comigo”, conta. Joana não 
tem esperanças de conseguir habi-
tação social e só pode candidatar-se 
ao apoio ao arrendamento quando 
saldar as dívidas ao senhorio, que já 
a ameaçou com o despejo. 

O grande suporte é dado pelos pais, 
reformados, com quem janta todos 
os dias e a quem pede regularmente 
dinheiro para saldar despesas im-
previstas. “Se não fossem eles, estava 
debaixo da ponte há muito tempo”, 
reconhece. Outra ajuda considerável 
vem do abono de família, mas quan-
do a filha mais nova fizer 3 anos, em 
janeiro, baixará de !547 para !297, 
o que tornará os seus cálculos ainda 
mais complicados. O pai das filhas 
mais velhas nunca pagou pensão de 
alimentos. “O da mais nova adora a 
filha e, quando pode, dá algum di-
nheiro”, explica. 

As contas de Joana, essas, caem 
todos os meses. Só a do infantário é 
de !123. “Já não tenho gás há 15 dias, 
aumentou imenso… Tem sido uma 
dor de cabeça.” As crises de ansieda-
de pioraram e, recentemente, voltou 
a ter ataques de pânico, até durante o 
trabalho. “Bloqueio completamente, o 
coração fica muito acelerado, tenho 
suores frios. O médico de família 
prescreveu-me um antidepressivo, 
mas gostava de ser também acom-
panhada por um psicólogo.” Para isso, 
terá de aguardar nas listas de espera. 

A questão da saúde mental tem 
sido descurada. “Viver o dia a dia no 

Fernando Diogo fala dos “três D 
da pobreza”, que têm um impacto nos 
indivíduos e nas suas famílias: Divór-
cio, doença (ou morte) e desemprego. 
“Há muitas pessoas vulneráveis que 
entram numa situação de pobreza ou 
veem-na agravar-se por causa destas 
contingências pessoais”, sublinha. 

Foi o caso de Manuela Ribeiro,  
32 anos. Em 2020 bateu com a porta de 
casa, farta da violência psicológica do 
parceiro e, desde então, não conseguiu 
refazer a sua vida. Com a separação, a 
situação financeira ficou ainda mais 
frágil. Para conseguir a guarda parti-
lhada da filha, hoje com 7 anos, não 
descansou até encontrar um novo lar. 
“Não queria que a CPCJ [Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens] tivesse 
argumentos para não me dar a menina.” 

Na zona oriental do Porto encon-
trou um T2 pequenino, mas renovado, 
e paga sozinha !490 de renda. Todos 
os dias se desloca para a Foz, na outra 
ponta da cidade, onde trabalha num 
hipermercado, a ganhar !730. “Fartei-
-me de procurar, mas não encontrei 
nada mais perto nem mais barato. 
Apesar de os meus pais serem fiado-
res, ninguém queria fazer contrato de 
arrendamento, diziam que não tinha 
rendimentos suficientes.”  

Na verdade, o salário é contado aos 
tostões. “Dá para sobreviver, porque 
tenho a ajuda dos meus pais, que me 
pagam a alimentação.” Cada vez com 
mais dificuldade, admite, já que com 
a subida dos preços, a conta do su-

fio da navalha, ou abaixo disso, porque 
a navalha já está a cortar, implica um 
desgaste emocional intenso. Têm de 
existir respostas do Serviço Nacional 
de Saúde”, aponta Elizabeth San-
tos. “Foca-se muito na promoção da 
empregabilidade destas pessoas, sem 
muitas vezes preparar o mercado de 
trabalho para as integrar, colocando o 
ónus sobre elas e criticando-as, sem 
questionar a intervenção que é feita.” 
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São 95,4 milhões de pessoas, dos 27 Estados-membros, carenciadas, 
das quais 2,3 milhões em Portugal, levando o País ao 8.º lugar do ranking

Em risco de pobreza ou de exclusão social na UE

% DA POPULAÇÃO TOTAL, EM 2021

“Quanto menor for 
o orçamento, maior 
é a percentagem 
dedicada  
à alimentação.  
Por isso, vai sentir 
mais os efeitos da 
inflação no cabaz”
Fernando Diogo, sociólogo
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permercado aumentou de !150 para 
cerca de !250 mensais. Na Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima arranja 
roupa para si e para a filha, além de 
apoio psicológico. “É uma luta cons-
tante, nunca sei o dia de amanhã”, 
confessa, angustiada. 

 
PIORES DO QUE HÁ 12 ANOS
Para que daqui a oito anos seja cum-
prido o primeiro dos 17 objetivos da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, fixada pelas Nações Uni-
das, ainda muito há a fazer. Não será 
fácil reduzir o número de pessoas em 
risco de pobreza ou exclusão social 
na União Europeia em, pelo menos, 
15 milhões de pessoas, incluindo pelo 
menos cinco milhões de crianças. 

Por cá, do programa do Governo 
fazia parte a meta de retirar 660 mil 
pessoas da pobreza até 2030, entre as 
quais 170 mil crianças e 230 mil tra-
balhadores. Em dezembro de 2021, ou 
seja, na anterior legislatura, foi apro-
vada a Estratégia Nacional de Com-
bate à Pobreza 2021-2030 (ENCP). 

Foi definido, então, um prazo de 
180 dias, após a entrada em vigor da 
resolução do Conselho de Ministros, 
para se definir um plano de ação e 
uma estrutura para colocar no terreno 
a estratégia. O primeiro passo foi ape-
nas dado em meados de outubro, com 
a escolha de Sandra Araújo – anterior 
diretora executiva da Rede Europeia 
Antipobreza Portugal – para o cargo 
de coordenadora da ENCP. 

Em resposta às questões da VISÃO, 
o Ministério do Trabalho e da Segu-
rança Social sublinha que, apesar do 
atraso, “o Governo já colocou em mar-
cha um conjunto de medidas”, entre as 
quais destacava a Garantia para a In-
fância (prestação social complementar 
ao abono de família para combate à 
pobreza extrema entre crianças e jo-
vens), o reforço dos valores do abono 
de família e a entrada em vigor da 
gratuitidade de creches (para crianças 
nascidas após 1 de setembro de 2021).

A urgência em fazer seguir a ENCP é 
reconhecida pelos especialistas ouvidos 
pela VISÃO. Fernando Diogo recorda 
que “o timing do aparecimento da es-
tratégia coincidiu com a pandemia e 
com a guerra, mas o instrumento tem 
de ser colocado em prática”. E remata: 
“Estamos só a reagir à situação e isso 
faz-nos perder a guerra do desenvol-
vimento. E não sei se isto é uma prio-
ridade para o País… Até agora não foi.”

Não foi. A prova está nos números: 
mesmo com apoios sociais, 11,2% da 
população empregada vive abaixo do 
limiar da pobreza. Esta era a percenta-
gem em 2020 – mais do que em 2008, 
ano do início da anterior crise, que era 
de 10,3%. A taxa de desemprego não 
estava muito distante (7% em 2020; 
7,6% em 2008). 

Ou seja, os empregos, os vínculos 
e os salários continuam miseráveis 
para uma boa fatia da população. On-
tem como hoje. E seguimos andando 
para trás.  visao@visao.pt
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  Refazer a vida “É uma luta 
constante, nunca sei o dia 
de amanhã”, diz Manuela

  Com vergonha  
Nem os pais  
de Joana sabem  
as di!culdades por que 
passa esta licenciada. 
“O trabalho fez toda  
a diferença para  
a minha autoestima”

201 791
BENEFICIÁRIOS A RECEBER 

RENDIMENTO SOCIAL  
DE INSERÇÃO, EM SETEMBRO

5,9%
POPULAÇÃO EM RISCO  
DE POBREZA QUE NÃO 

CONSEGUE FAZER UMA REFEIÇÃO 
DE CARNE/PEIXE, PELO MENOS, 

DE DOIS EM DOIS DIAS 

"151
DIFERENÇA ENTRE  

O SALÁRIO MÍNIMO (!705)  
E O RENDIMENTO MENSAL  

ABAIXO DO LIMIAR DE RISCO  
DE POBREZA (!554)

12,5%
PERCENTAGEM DE AUMENTO 

DA POBREZA SÓ NO PRIMEIRO 
ANO DA PANDEMIA. O EFEITO 

QUE A COVID-19 TEVE NO SETOR 
DO TURISMO EXPLICA PORQUE 

PORTUGAL FOI DOS PAÍSES 
EUROPEUS ONDE O NÚMERO  
DE POBRES MAIS CRESCEU
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João Trindade

País 

!�2� 3UpPLR�$3$9� ����� IRL� HQWUHJXH� j�
Comissão Independente para o Estudo dos 

Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Cató-

lica Portuguesa

Na cerimónia realizada na terça-feira, 

dia 31, na sede da APAV, em Lisboa, o seu 

presidente, João Lázaro, sublinhou que o 

Prémio APAV tem como objectivo «distinguir 

iniciativas, pessoas ou entidades que se 

tenham destacado na defesa e na promoção 

GRV�ÀQV��PLVVmR�H�YLVmR�GD�$3$9��EHP�FRPR�
tenham contribuído para a informação, 

SURWHFomR�H�DSRLR�j�YtWLPD�GH� LQIUDFo}HV�
penais». Neste contexto é de referir que 

a APAV «acredita e trabalha para que em 

Portugal o estatuto da vítima de crime seja 

plenamente reconhecido, sendo esta uma 

forma de «auxiliar e promover a revelação 

de situações de violência votadas ao silên-

cio, no apoio prestado diariamente nos seus 

75 serviços de proximidade». 

O troféu entregue foi desenvolvido por 

Gonçalo Falcão e Tiago Águas, sendo que a 

APAV sublinha que a «comissão vencedora se 

organiza de forma autónoma e independen-

te da Igreja Católica, ou outras Instituições, 

e tem como principal objectivo dar voz ao 

silêncio de todas as vítimas deste tipo de 

crime».  A Comissão Independente para 

o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças 

na Igreja Católica Portuguesa tem origem 

na Conferência Episcopal Portuguesa e é 

composta por Laborinho Lúcio, ex-Juiz 

Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, 

Ana Almeida, socióloga e investigadora da 

Universidade de Lisboa, Daniel Sampaio, 

psiquiatra e jubilado da Faculdade de Me-

dicina de Lisboa, Pedro Strecht, psiquiatra, 

Filipa Tavares, assistente social, e Catarina 

Vasconcelos, cineasta. 

A Comissão frisa que, «neste estudo, 

teve a intenção de melhorar e auxiliar a 

Igreja Católica no apoio sobre ocultação de 

situações de violência, a sua caracterização 

e futura intenção de melhor auxiliar». Foi 

baseado neste trabalho de estudo e inves-

tigação que a APAV distinguiu a Comissão.

Estudo sobre abusos a crianças 
e jovens vence Prémio APAV  
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Várias instituições pedem uma redução na taxa de Segurança Social a que estão sujeitas e que
"atualmente, se encontra nos 22,3%, uma ínfima e incompreensível diferença, quando comparado
com os 23,75% das empresas".
 
© Joao Girao
Comentar
Várias instituições da área social enviaram uma carta ao primeiro-ministro a expor as dificuldades que
o setor atravessa e a propor uma redução da taxa de Segurança Social, foi esta quarta-feira
divulgado.
 
A missiva, enviada em 04 de novembro, tem 121 signatários, entre eles a Associação Salvador,
Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, Aldeias de Crianças SOS, Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), Fundação Rui Osório de Castro, Make-A-Wish Portugal,
Operação Nariz Vermelho, Terra dos Sonhos e outras 113 Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS), entidades sem fins lucrativos e outras instituições do setor social.
 
Para fazer face às dificuldades, as várias instituições pedem ao executivo uma redução na taxa de
Segurança Social a que estão sujeitas e que "atualmente, se encontra nos 22,3%, uma ínfima e
incompreensível diferença, quando comparado com os 23,75% das empresas".
 
"Não obstante a relevância das empresas no tecido social, impõe-se, no entanto, uma clara distinção
por parte do Estado, através da redução da taxa de Segurança Social sugerida, medida que seria uma
solução justa, razoável, viável e adequada", segundo os signatários da carta, que manifestam
disponibilidade para reunir com o Governo para melhor expor a proposta apresentada e esclarecer
eventuais questões sobre os problemas que o setor atravessa.
 
Além do primeiro-ministro, a carta foi enviada também ao ministro das Finanças, à secretária de
Estado do Orçamento, à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, à secretária de
Estado da Inclusão, ao secretário de Estado da Segurança Social e aos presidentes dos grupos
parlamentares.
 
No documento as instituições expõem que, dado o contexto social e económico que a sociedade
portuguesa atravessa, o contributo que "estas entidades dão para o bem-estar social do país é
incontestável e incalculável, assumindo um papel preponderante".
 
"É também do conhecimento público, a ginástica financeira e logística a que as mesmas se veem
obrigadas, a fim de dar resposta a inúmeras solicitações que lhes são dirigidas, seja por particulares,
seja pelo Estado, chegando mesmo, por diversas vezes, a substituir-se a este último, nas respostas
sociais que asseguram", argumentam.
 
Os signatários explicam que têm "uma dependência muito forte de generosos donativos de mecenas e
particulares" e sublinham ver "com apreensão a situação de profunda incerteza que o país atravessa e
que se irá refletir, invariavelmente, numa drástica redução na concessão de tais donativos e
incentivos, em paralelo com o aumento generalizado de preços".



 
Em comunicado referem que até agora apenas receberam resposta por parte da deputada do PAN Inês
Sousa Real, a dar nota de que o tema seria tido em consideração para efeitos de propostas de
alterações ao Orçamento do Estado para 2023, acrescentando que foi proposta pelo seu partido a
possibilidade de dedução do IVA de material médico adquirido pelas IPSS.
 
[Additional Text]:
Instituições sociais pedem ao governo redução da taxa de Segurança Social
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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Várias instituições pedem ao executivo uma redução na taxa de Segurança Social a que estão sujeitas
e que atualmente, se encontra nos 22,3%.
 
Várias instituições da área social enviaram uma carta ao primeiro-ministro a expor as dificuldades que
o setor atravessa e a propor uma redução da taxa de Segurança Social, foi hoje divulgado. A missiva,
enviada em 04 de novembro, tem 121 signatários, entre eles a Associação Salvador, Acreditar -
Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, Aldeias de Crianças SOS, Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima (APAV), Fundação Rui Osório de Castro, Make-A-Wish Portugal, Operação Nariz
Vermelho, Terra dos Sonhos e outras 113 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS),
entidades sem fins lucrativos e outras instituições do setor social.
 
Para fazer face às dificuldades, as várias instituições pedem ao executivo uma redução na taxa de
Segurança Social a que estão sujeitas e que "atualmente, se encontra nos 22,3%, uma ínfima e
incompreensível diferença, quando comparado com os 23,75% das empresas". "Não obstante a
relevância das empresas no tecido social, impõe-se, no entanto, uma clara distinção por parte do
Estado, através da redução da taxa de Segurança Social sugerida, medida que seria uma solução
justa, razoável, viável e adequada", segundo os signatários da carta, que manifestam disponibilidade
para reunir com o Governo para melhor expor a proposta apresentada e esclarecer eventuais questões
sobre os problemas que o setor atravessa.
 
Além do primeiro-ministro, a carta foi enviada também ao ministro das Finanças, à secretária de
Estado do Orçamento, à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, à secretária de
Estado da Inclusão, ao secretário de Estado da Segurança Social e aos presidentes dos grupos
parlamentares. No documento as instituições expõem que, dado o contexto social e económico que a
sociedade portuguesa atravessa, o contributo que "estas entidades dão para o bem-estar social do
país é incontestável e incalculável, assumindo um papel preponderante".
 
"É também do conhecimento público, a ginástica financeira e logística a que as mesmas se veem
obrigadas, a fim de dar resposta a inúmeras solicitações que lhes são dirigidas, seja por particulares,
seja pelo Estado, chegando mesmo, por diversas vezes, a substituir-se a este último, nas respostas
sociais que asseguram", argumentam.
 
Os signatários explicam que têm "uma dependência muito forte de generosos donativos de mecenas e
particulares" e sublinham ver "com apreensão a situação de profunda incerteza que o país atravessa e
que se irá refletir, invariavelmente, numa drástica redução na concessão de tais donativos e
incentivos, em paralelo com o aumento generalizado de preços".
 
Em comunicado referem que até agora apenas receberam resposta por parte da deputada do PAN Inês
Sousa Real, a dar nota de que o tema seria tido em consideração para efeitos de propostas de
alterações ao Orçamento do Estado para 2023, acrescentando que foi proposta pelo seu partido a
possibilidade de dedução do IVA de material médico adquirido pelas IPSS.
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Conferência APAV Algarve contra a Violência Doméstica em Lagoa
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Conferência APAV Algarve contra a Violência Doméstica em Lagoa Atualidade
 
Para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres o Município de
Lagoa, a CPCJ de Lagoa, e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima juntaram-se para promover no
dia 25 de novembro a Conferência APAV Algarve contra a Violência Doméstica, a ter lugar em Lagoa,
no Auditório do Centro Cultural Convento de S. José.
 
A conferência irá contar com três painéis: "Apoio às Vítimas de Violência Doméstica na Região do
Algarve"; "Intervenção e Proteção às Vítimas de Violência Doméstica em Relações de Intimidade"; e
"Apoio especializado da APAV a vítimas vulneráveis". Irá ainda decorrer uma mesa-redonda: "Planos
Municipais para a Igualdade: "Uma resposta integrada no combate à Violência Doméstica".
 
O programa poderá ser consultado em
 
https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/ProgramaFinal_Conf_Algarve_25Nov2022.pdf
 
A participação é gratuita, e sujeita a inscrição, através do seguinte link
 
https://apav.pt/apav_v3/index.php/pt/conferencia-apav-algarve-contra-a-violencia-domestica
 
https://www.facebook.com/algarve7
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Quando 
a velhice. é. 
um quarto 

.._eseuro 
Conceição tem sete filhos, Ermelinda três. Am-

bas estão esquecidas no hospital, enquanto 
aguardam por tinia vaga num lar.Julicla abriu a 
porta de casa ao filho num momento de aperto. 
Foi destratada e insultada, acabou ameaçada 

morte. E ainda há Os episódios infelizes em la-
res. Camaratas atulhadas, idosos amarrados e 

infantilizados. E um alerta a soar fundo: "Muitos 
de nós vão ter um choque terrível, se tiverem a 

sorte de chegar à velhice". 

TEXTO Ana Tulha 
FOTOS Pedro Correia/Global Imagens 
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c 
onceição teve uma vida 
cheia. Dois casamentos, 
sete filhos, três do primei-
ro marido, mais quatro do 
segundo, um monte de ne-
tos, já lhes perdeu a conta 
certa mas serão aí uns 20. 
Entre a roda-viva familiar, 
ainda se entregou à labuta, 
foi padeira e rolheira, ver-

 

gou a mola para garantir ajusta reforma 
e um fim digno. E a vida foi seguindo o 
seu curso. Os filhos cresceram, empare-
lharam-se, saíram de casa, um por um, 
até ficar só ela, na "casinha" que tem em 
Mozelos (freguesia de Santa Maria da 
Feira). Já lá vão uns anos largos. Entre-
tanto, um deles arrepiou caminho, o ca-
samento deu para o torto, pediu à mãe  

que o voltasse a acolher, ela, claro, nem 
hesitou em abrir-lhe a porta. Foram me-
ses assim, também já não sabe ao certo 
quantos, há um ponto na vida em que 
contar o tempo pouco importa. "Entre-
tanto endireitou a vida dele, foi-se em-
bora e nunca mais o vi", lamenta Con-
ceição, o brilho das estrelas prateadas da 
bandolete que traz sobre a cabeça a con-
trastar com as sombras que lhe turvam 
o olhar enquanto fala. Sofre de insufi-
ciência cardíaca e doença pulmonar obs-
trutiva crónica, dá meia dúzia de passos 
e logo fica ofegante. E ainda há os pro-
blemas de visão. "Já não vejo para fazer 
nada." Durante uns tempos, ainda se foi 
aguentando por casa, usava parte da re-
forma para pagar a uma senhora que a 
ajudava com as refeições e outros cuida-

  

dos. "Mas à noite ficava sozinha."Até ao 
dia em que ficou sozinha de vez. 

Algures em junho, foi às urgências por 
causa de uma dor na anca. Medicaram-
-na e mandaram-na para casa. Mas no dia 
seguinte já lá estava outra vez, por 
"exaustão da cuidadora", por não haver 
quem pudesse acolhê-la, por manifesta 
impossibilidade de sobreviver sozinha. 
E então foi ficando, dia após dia, irreme-
diavelmente confinada às paredes do 
hospital, mesmo com condições clíni-
cas para ter alta, uma vida tão cheia a dar 
lugar a um imenso vazio. Conceição, 90 
anos, está sentada no cadeirão junto à 
cama, tem uma espécie de manta cor-
-de-rosa sobre os ombros, o tubo de oxi-
génio para a ajudar a respirar, vai falan-
do lentamente, sem tocar no chá que ar-
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refece, melancólico como o tempo. Cin-
co meses depois, continua a aguardar por 
uma vaga num lar. Ninguém sabe quan-
to tempo mais terá de esperar. Entre fi-
lhos e netos, nem um para cuidar dela. 
Uns mudaram-se para longe, outros li-
gam de quando em vez, há ainda os que 
simplesmente "não fazem caso". Só 
uma filha e duas netas vão aparecendo 
para a visitar. "Tenho saudades, então 
não tenho? Eles lembrados ainda mais." 
E os olhos tristes humedecem-se de sú-
bito, sem ceder ao pranto. "Nunca pen-
sei que com tantos filhos isto me ia acon-
tecer. Sempre me dei bem com eles. Cus-
ta um bocado. Mas também não os pos-
so obrigar, não é?". E a pergunta fica a 
ecoar, o ar faz-se mais pesado, Concei-
ção baixa os olhos para o chá já frio, resi-

 

"TENHO SJtUDADES, 
ENTÃO NAO 
TENHO? ELES 
LEMBRADOS AINDA 
MAIS. NUNCA 
PENSEI QUE COM 
TANTOS FILHOS 
ISTO ME IA 
ACONTECER. 
SEMPRE ME DEI 
BEM COM ELES. 
CUSTA UM BOCADO. 
MAS TAMBÉM NÃO 
OS POSSO OBRIGAR, 
NÃO É?" 
Conceição 
90 anos 

gnada com a solidão que a entorpece. 
Ermelinda, de Vale de Cambra, tam-

bém a sente. Aos 94 anos, sofre de insu-
ficiência cardíaca, as pernas já lhe fa-
lham, não consegue dar dois passos sem 
se agarrar à mesa, uma velhice camba-
leante que se fez mais amarga há um par 
de meses, quando deu entrada nas ur-
gências com uma dor na virilha e por lá 
ficou, à custa de não ter quem dela cui-
dasse. Resiste ao queixume, ainda assim. 
"Estou bem, estou bem. Hoje dói-me a 
barriga, mas de resto estou bem." Erme-
linda tem um terço enredado na mão es-
querda, uns olhos claros muito expres-
sivos, um manto de rugas que contam a 
história de uma vida passada a trabalhar 
na sena, a cavar, a "tirar o milho" e o que 
mais fosse preciso. 

Nunca casou, mas teve três filhos, uma 
rapariga, dois rapazes, todos reforma-
dos, nenhum disponível para a acolher 
de momento. Ermelinda até já viveu 
com dois deles, primeiro o mais novo, 
depois o mais velho, mas um teve pro-
blemas de saúde e foi internado e o ou-
tro, quando contactado para a ir buscar 
ao hospital, disse não ter condições para 
tratar da mãe. Porque a casa onde vive 
tem muitas escadas, porque está sozi-
nho, porque não é capaz. A filha, essa, 
nem sequer lhe telefona. "Mas os irmãos 
são bons, não me vieram buscar porque 
não podem. E o meu filho vem aqui vi-
sitar-me", desculpa-os Ermelinda, a ge-
nerosidade que se sobrepõe à angústia 
de se ver só. "Para onde gostava de ir? 
Olhe, para onde Deus nosso senhor me 
levar. Mas não quero ir para longe." 

E nisto, desmorona, as lágrimas come-
çam a cair-lhe, vai limpando os olhos a 
um lenço cinzento que por ali tem, afli-
ge-se com a ideia de ir para um local mais 
distante e que os filhos deixem de a visi-
tar. "Porque eles também não têm mui-
to dinheiro", insiste, condescendente. 
Jura até que preferia ficar no hospital, que 
não importa se num lar vai ter uma sala 
de convívio e tudo, o que importa é o 
bem-estar, e ali é muito bem tratada, não 
poupa elogios, ainda por cima está perto 
dos filhos. Mas lá reconhece que gosta-
va era de ficar com eles, que não tem jei-
to chegar a velha para ficar sozinha, que 
a ausência de quem ama lhe tolhe os dias 
e o coração. "Saudades? Tenho. Mas de 
que me vale?". E a pergunta volta a dan-
çar no vazio, enquanto Ermelinda con-
tinua a tentar secar as lágrimas ao lenço 
cinzento, aqui há luz de sobra, mas a ve-
lhice pode ser um quarto escuro. 

Conceição e Ermelinda não estão sós 
nesta angústia. Só aqui, no Hospital São 
Miguel, em Oliveira de Azeméis, que 
funciona como uma espécie de unidade 
de retaguarda do Centro Hospitalar de 
Entre Douro e Vouga (CHEDV) para os 
chamados internamentos sociais, há de-
zenas de idosos na mesma situação. Gen-
te a quem os familiares mais próximos 
não podem (ou não querem) dar a mão, 
gente que se vê privada do afeto de quem 
ama no ocaso da vida, gente que acaba 
condenada a esperar por uma vaga nas 
unidades de cuidados continuados ou 
nos lares, numa tendência que tem cres-
cido a olhos vistos: se no final de 2017 
havia, no CHEDV, 12 pedidos penden-
tes para integração em ERPI, no final de 
2021 o número, que cresceu todos os 
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anos desde então, fixava-se nos 51. "Te-
mos cada vez mais familiares que no mo-
mento da alta não estão disponíveis para 
acolher o idoso", sublinha Ana Morais, 
responsável pelo serviço social deste 
centro hospitalar. "Uns dizem que não 
se conseguem adaptar ao novo estado do 
doente, outros que estão cansados ou 
que invocam diferendos familiares. Há 
situações em que há uma impossibilida-
de clara dos cuidadores, outras em que 
não. Mas em última análise a verdade é 
que os casos estão a aumentar e a aumen-
tar de uma forma exponencial. É uma si-
tuação que há uns 20 anos era muito 
rara, mas que se começou a acentuar de 
há uns anos para cá." 

Há mais de duas décadas a trabalhar no 
hospital, Ana Morais aponta até algu-
mas explicações para o fenómeno. "O 
aumento do número de casos não só é 
reflexo de uma população mais envelhe-
cida [segundo os Censos 2021, as pessoas 
com 65 ou mais anos representavam já 
mais de 23% da população portuguesa], 
mas cada vez mais dependente. A Medi-
cina trouxe-nos mais anos de vida, mas 
não necessariamente com mais quali-
dade. E isso leva a que haja filhos cada 
vez mais idosos, que já não podem ou 
não querem tomar conta dos pais. De-
pois, é preciso olhar para a mudança do 
estilo de vida. Para o facto de a mulher 
ter entrado no mercado de trabalho, 
quando antigamente ficava em casa e 
quase tinha como responsabilidade to-
mar conta dos filhos, dos pais, dos sogros. 
E até para o facto de nos tempos que cor-
rem querermos tudo muito rápido, o que 
não é compatível com o tempo de que 
um idoso necessita." Defende, por isso, 
que sejam criados procedimentos e re-
gras que ajudem a desmontar "esta nova 
problemática". E a adoção de medidas 
estruturais, nomeadamente através de 
"políticas que se adaptem a esta nova 
realidade" e ajudem "a proteger um gru-
po muito significativo da população que 
é a população idosa". 

Até porque o problema está longe de se 
cingir ao Centro Hospitalar de Entre 
Douro e Vouga. O Barómetro de Interna-
mentos Sociais, divulgado anualmente 
pelaAssociação Portuguesa de Adminis-
tradores Hospitalares, revelou que, a 16 
de março deste ano, havia nos hospitais 
do SNS1048 "internamentos inapropria-
dos", representando 6,3% do total de in-
ternamentos hospitalares. O número 
traduz-se num aumento de 23% face ao 
mesmo mês período do ano passado 

"TEMOS CADA VEZ 
MAIS FAMILIARES 

QUE NO MOM ENTO 
1)A ALTA NÃO ISTÃO 

DISPONÍVEIS PARA 
ACOLHER O IDOSO. 

UNS DIZEM 
QUE NÃO SE CONSE-

GUEM ADAPTAR, 
OUTROS QUE ESTÃO 

CANSADOS OU QUE 
INVOCAM DIFEREN-

DOS FAMILIARES" 
Ana Morais 

Responsável pelo serviço 
social do Centro Hospitalar de 

Entre Douro e Vouga 

(quando foram registados 853 casos). A 
região Norte (47%) e a de Lisboa e Vale 
do Tejo (34%) são as que apresentam 
maiores taxas de internamentos inapro-
priados, sendo responsáveis, em conjun-
to, por mais de oito em cada dez casos. Se-
gundo o mesmo estudo, a falta de respos-
ta da Rede Nacional de Cuidados Conti-
nuados Integrados explica mais de me-
tade destes casos (59%), verificando-se 
ainda que cada internamento indevido 
dura, em média, 29,9 dias. No entanto, 
como recentemente deu nota o "Jornal 
de Notícias", há casos em que estas situa-
ções se prolongam durante meses. 

À "Notícias Magazine", a secretária de 
Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, 
lembra que as vagas nas Instituições Par-
ticulares de Segurança Social (IPSS) - e 
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mesmo nos lares privados, com quem a 
Segurança Social estabelece acordos para 
a transferência de doentes.— não são "in-
finitas" e que a resposta dada é "a possí-
vel". De resto, admite, "há uma reflexão 
de fundo necessária", que tem procura-
do fazer. E que passa, desde logo, por ado-
tar "uma lógica mais preventiva". "Te-
mos tentado usar as verbas disponibili-
zadas, seja no âmbito do Plano de Recu-
peração e Resiliência, seja no âmbito do 
novo quadro comunitário, para apostar 
em novas soluções no âmbito do enve-
lhecimento." E que vão desde situações 
de habitação colaborativa, o chamado 
co-housing, à promoção das respostas 
intergeracionais (por exemplo, através 
de lares em espaços partilhados com cre-
ches) e das ERPI aldeias. Vinca também  

a importância dereforçar os serviços de 
apoio domiciliário e a aposta nos centros 
de dia, numa lógica mais preventiva que 
pode ajudara reduzir o número de situa-
ções de institucionalização. Aponta ain-
da que as situações de abandono consti-
tuem crime e que para os casos em que 
haja manifesta falta de condições, está 
sempre disponível a Linha Nacional de 
Emergência Social (144). "O que não se 
pode é lavar as mãos e não se procurar ar-
ticular uma resposta com a Segurança 
Social, achando que compete ao Estado 
resolver tudo daí em diante. Não é esta 
a formação que queremos ter enquanto 
sociedade", vinca. 

A chamada de atenção remete-nos 
para uma questão mais lata que entron-
ca na forma como nós, enquanto socie-

  

dade, estamos a tratar os mais velhos. 
Ainda recentemente, num artigo de 
opinião no "Jornal de Notícias", Fer-
nando Araújo, atual CEO do SNS e na 
altura presidente do Conselho de Ad-
ministração do Centro Hospitalar de 
São João, chamava a atenção para o fac-
to de não estarmos a tratar condigna-
mente os idosos. 

"VEM BUSCAR-ME, ESTOU NO INFERNO" 
A prova são os episódios de violência e 
maus-tratos que nos vão entrando em 
casa diariamente, sob a forma de notí-
cias. "Idosa agredida pelo neto por não 
querer ir levantar a reforma", "Filha 
mata mãe e esconde-a em casa", "Deixa 
mãe morrer à fome e tira pensões para 
vinho", "Detido por sequestrar e man-
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ter sogro em condições desumanas", 
"Tenta estrangular a mãe por esta se re-
cusar a dar-lhe dinheiro". Uma realida-
de que está também plasmada nos nú-
meros. Só no ano passado, a Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) 
apoiou cerca de 1600 idosos vítimas de 
crime e violência, o que corresponde a 
uma média de quatro pessoas por dia. A 
APAV revelou que a maioria das vítimas 
é do sexo feminino (75% ), com idades 
entre os 70 e 74 anos, e que em 29% dos 
casos a vítima é pai ou mãe do autor do 
crime. Mais de metade das vítimas (820) 
apoiadas estava reformada. 

É o caso de Julieta (nome fictício), se-
tenta e muitos anos, residente numa al-
deia do centro do país. Durante décadas, 
foi sujeita à manipulação exercida por  

um dos filhos, que cedo começou a ter 
problemas com drogas. A história é par-
tilhada pelo neto. "Dizia-lhe que devia 
dinheiro a este e àquele, que o matavam, 
que isto, que aquilo." A pressão durou 
anos sem-fim, por entre tratamentos e 
recaídas. Pelo meio, a droga destruiu-lhe 
(ao filho) o casamento e tudo o resto, 
acabou a viver numa casa "deplorável", 
com más condições de higiene, sem co-
mida, até com o frigorífico desligado. E 
isto apesar de toda a ajuda que lhe era 
dada por parte dos familiares.A dada al-
tura, depois de um internamento hos-
pitalar, jurou não ter condições para vol-
tar para aquela casa e pediu à mãe que 
lhe reabrisse a porta. Ela acedeu. "Por-
que filho é filho", justifica o neto. 

Mas o que Julieta pretendeu que fosse  

um ato de boa-fé acabou a tornar-se um 
abismo de violência psicológica. "Nada 
o agradava, nem os cuidados que ela ti-
nha, nem a comida que fazia. Destrata-
va-a, desconsiderava-a, desatava aos gri-
tos, chamava-lhe nomes. Foi de tal or-
dem que às tantas ela me ligou a dizer: 
`Vem buscar-me porque eu estou no in-
ferno'." Carlos estava a trabalhar, não 
põde ir, mas ligou a outro familiar, para 
que lá acorresse de imediato. Foi aí que 
as coisas se extremaram. "Mal ele o viu, 
ameaçou a minha avó de morte." Assus-
tada e transtornada, Julieta fugiu só com 
a roupa que tinha no corpo e refugiou-
-se na casa de um familiar, onde ainda 
hoje vive. Porque, apesar de terem apre-
sentado queixa na Polícia, o caso conti-
nua pendente nos tribunais. Porque o 
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trauma foi tal que, mesmo ao fim de 
anos, continua assustada e prefere abrir 
mão da vida na casa que sempre teve do 
que ter de enfrentar o filho para o expul-
sar dali. "Depois de tudo, ela não quer de 
todo voltar a vê-lo." Carlos conta até que, 
apesar de evitar falar no assunto, a avó 
começou a ter consultas de Psiquiatria, 
que toma antidepressivos, que se tor-
nou uma pessoa ansiosa e com proble-
mas de sono. "Mesmo na casa em que 
está agora sente-se insegura." Como um 
trauma que se cola à pele para sempre. 
Ainda mais quando a idade traz consigo 
redobradas doses de vulnerabilidade. 

É também para prevenir situações des-
te género que a GNR tem, desde 2011, 
em marcha a iniciativa "Censos Sénior", 
uma operação sazonal que visa primei-

  

ramente sinalizar pessoas idosas que vi-
vam em situação vulnerável, seja por 
falta de apoio familiar e social ou por se 
encontrarem geograficamente isoladas. 
E que também revela dados importan-
tes. Desde logo o facto de mais de meta-
de dos casos de violência ocorrerem den-
tro de casa. E de em mais de 30% dos ca-
sos os autores da mesma serem os pró-
prios filhos. Nota ainda para o número 
de idosos que vivem sozinhos (sem rede 
de apoio), isolados (geograficamente) 
ou em situação de vulnerabilidade: se-
gunda a Operação Censos Sénior 2021, 
eram mais de 44 mil. 

De resto, destaca Ricardo Guimarães da 
Silva, chefe da repartição de prevenção 
criminal e policiamento comunitário da 
GNR, o trabalho dos militares não se re-

 

"O QUE NÃO SE 
PODE E LAVAR 
AS MÃOS E NÃO 
SE PROCURAR 
ARTICULAR UMA 
RESPOSTA COM 
A SEGURANÇA 
SOCIAL, ACHANDO 
QUE COMPETE AO 
ESTADO RESOLVER 
TUDO DAÍ EM 
DIANTE. NÃO É 
ESTA A FORMAÇÃO 
QUE QUEREMOS 
TER ENQUANTO 
SOCIEDADE" 
Ana Sofia Antunes 
Secretária de Estado da Inclusão 

sume à sinalização destas pessoas. Passa 
também por acompanhá-las e sensibili-
zá-las para a adoção de comportamentos 
de autoproteção, evitando que sejam ví-
timas de crime. Seja o crime aburla, avio-
lência ou o furto. "O principal conselho 
é sempre que sejam desconfiados de for-
ma saudável", resume. Não raras vezes, 
cabe-lhes também ser o ombro amigo de 
quem vive enredado na solidão, toman-
do-se assim mais vulnerável aos olhos de 
burlões e outros malfeitores. 

Maria Isabel Dias, socióloga que coor-
denou o estudo "Harmed — o abuso de 
idosos: determinantes sociais, económi-
cas e de saúde", apresentado em junho 
de 2020, e que se debruçou sobre um uni-
verso de 677 pessoas com mais de 60 
anos, residentes no Porto, salienta que, 
muitas vezes, há precisamente um con-
junto de fatores que reforçam as vulne-
rabilidades e os riscos desta franja da po-
pulação. "São pessoas muitas vezes com 
trajetórias socioprofissionais precárias, 
com condições de saúde deficitárias, que 
vivem isoladas, que são infoexcluídas. 
Daí que os abusos, os maus-tratos e a ne-
gligência sejam riscos sérios a que estas 
pessoas são acometidas." A prova é que, 
entre os quase 700 inquiridos no estudo, 
um quarto deles relatou ter sofrido al-
gum tipo de abuso no ano anterior, ten-
do o abuso psicológico sido o mais fre-
quente (relatado por cerca de 20% do uni-
verso representado no estudo). O mes-
mo documento indica que dois terços 
dos idosos vítimas de abusos optam por 
não pedir ajuda ou relatar os incidentes. 
Um comportamento que a docente da 
Faculdade de Letras entende também 
como resultado de uma certa "autodes-
qualificação" decorrente de "represen-
tações da velhice altamente estereoti-
padas e idadistas". "Muitas vezes as pes-
soas nem têm consciência do que confi-
gura abuso e acabam por interiorizar a 
culpa. 'Ai a minha filha trabalha tanto e 
ainda tem de cuidar de mim.' Esta ideia 
de fardo é alimentada pelo idadismo e 
acaba por passar de geração em geração, 
sendo interiorizada pelas pessoas ido-
sas." E o processo pode ser ainda mais 
complexo num contexto de um idoso 
institucionalizado. "A denúncia torna-
-se mais difícil porque as pessoas estão 
muitas vezes numa situação de depen-
dência extrema e temem deixar de ser 
cuidadas", considera Maria Isabel Dias. 

AMARRADOS E INFANTILIZADOS 
O caso das instituições que acolhem ido-
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sos - e a forma como os acolhem - é ou-
tra das pontas relevantes deste novelo. 
Ainda recentemente, as imagens de uma 
idosa acamada, coberta de formigas e 
com uma ferida aberta, num lar da San-
ta Casa da Misericórdia de Boliqueime, 
em Loulé, nos confrontaram com essa 
realidade. Carmen Garcia, enfermeira 
especialista em Geriatria que, por ter in-
tegrado as brigadas anticovid passou por 
dezenas de lares pelo país fora, também 
já se deparou com situações lamentáveis. 
Mesmo que sejam casos pontuais, res-
salva. Como a de um "lar terrível" onde 
foi encontrar uma espécie de camarata 
atulhada de "senhoras completamente 
caquéticas, cheias de escaras". Ou a de 
um outro onde foi dar com um quarto 
que não tinha maçaneta e onde os idosos 
estavam fechados há dois dias, sem que 
ninguém tivesse dado por nada. 

Mas o problema vai para além disso. 
"Os lares estão transformados em mini-
-unidades de cuidados continuados. Ido-
sos medicados, acamados, com algálias, 
com sondas. E a questão é que estas ins-
tituições nem sequer estão obrigadas a 
ter enfermeiros atempo inteiro", apon-
ta, defendendo uma divisão assente no 
grau de autonomia dos doentes. Chama 
ainda a atenção para outras práticas ne-
gativas, que são rotineiras em muitas 
instituições: desde logo "a imobilização 
dos membros dos idosos". "Amarram-
-lhe as mãos e ele ali fica. Sendo que 
aquele idoso não vai perceber porque é 
que aquilo está a acontecer, não está a 
fazer mal a ninguém e só se tenta levan-
tar se não estiver bem. Além de que nun-
ca vi ninguém a acalmar-se quando está 
preso." Mas também a infantilização 
("dizem-se coisas como 'estava a portar-
-se mal', 'vamos lá comera sopinha' e in-
fantilizam-se os idosos a um ponto ridí-
culo"), a despersonalização ("uma pes-
soa que toda a vida tomou banho ao fim 
do dia chega ao lar e tem de tomar às sete 
da manhã e jantar às 18.30 horas"). Car-
men reconhece que, na maioria dos ca-
sos, estes comportamentos não resul-
tam de má-fé ou negligência, mas de fal-
ta de conhecimento. De meios também. 
E pede que se reforce a aposta na forma-
ção aos funcionários dessas instituições. 

Também Patrícia Paquete, terapeuta 
ocupacional que dá formação a estas ins-
tituições "na perspetiva da mudança de 
paradigma da prestação de cuidados às 
pessoas mais velhas e às pessoas com de-
mência em Portugal", põe o dedo na fe-
rida. "O problema é que as instituições 

"COMO ESTAMOS A 
TRATAR OS MAIS 
VELHOS? MAL. A 

MEU VER, POR 
DUAS QUESTÕES 
FUNDAM ENTAIS: 

POR UM LADO, POR-
QUE NOS CONFRON-

TAM COM A NOSSA 
PRÓPRIA MORTALI-
DADE; POR OUTRO, 

PORQUE JÁ NÃO 
SÃO LUCRATIVOS. E 
NESTA SOCIEDADE 
ALUCINADA E CON-

SUMISTA, EM QUE 
TU DO É TÃO 

RÁPIDO E 
IMEDIATO, OS MAIS 

VELHOS QUASE 
FICAM DESCONTEX-

TUAI AZADOS" 
Carmen Garcia 

Enfermeira especialista em Geriatria 

de caráter social têm uma organização 
muito hierarquizada e centrada nos téc-
nicos e muito pouco centrada na pessoa. 
Um modelo que desempodera quem 
está institucionalizado. As pessoas pa-
gam, e bem, para lá estar e depois há um 
desempoderamento total, ficam sim-
plesmente à mercê de quem lá trabalha. 
Não há uma má intenção, de fazer mal. 
Há um desconhecimento que está ba-
seado no idadismo." Patrícia lembra até 
o caso de um lar por onde passou onde se 
amarrava um idoso a um poste no meio 
de uma sala, pelo simples facto de que-
rer sair para ir comprar cigarros. 

Ainda em relação aos lares, João Gor-
jão Clara, internista que se debruça so-
bre a Geriatria há quase 50 anos, tendo 
mesmo a competência nesta área reco-
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• 

nhecida pela Ordem dos Médicos, acres-
centa um outro ponto à discussão: a im-
portância de criar legislação que garan-
ta a obrigatoriedade de assistência mé-
dica nos lares. Foi a pensar nisso que em 
abril deste ano criou a Associação dos 
Médicos dos Idosos Institucionaliza-
dos, a que preside. "Atualmente, a con-
cessão do alvará obriga a que as ERPI te-
nham contratos com enfermeiros, mas 
não com médicos." Lembra que os doen-
tes idosos têm "particularidades mui-
to próprias da sua evolução", vincando 
a importância de apostar na formação e 
na criação de unidades de Geriatria nos 
hospitais. Foi ainda o mentor da cam-
panha "Os idosos são valiosos", lança-
da pelo Núcleo de Estudos de Geriatria 
(NEGERMI) da Sociedade Portuguesa  

de Medicina Interna, com o objetivo de-
clarado de alertar para o preconceito que 
enforma a velhice. "No tempo dos meus 
avós, ainda tínhamos todos aquele há-
bito de nos levantarmos sempre que 
eles entravam, de ninguém começar a 
comer antes deles. E esta ideia dos ve-
lhos como referência foi-se esboroan-
do", lamenta, não tendo dúvidas que a 
sociedade não está a tratar os mais ve-
lhos como merecem. 

Carmen Garcia, que até acaba de lan-
çar o livro "A última solidão", em que se 
procura servir da experiência que tem 
em lares para sensibilizar para estas 
questões, concorda: "Como os estamos 
a tratar? Mal. A meu ver, por duas ques-
tões fundamentais: por um lado, porque 
nos confrontam com a nossa própria  

mortalidade; por outro, porque já não 
são lucrativos. E nesta sociedade aluci-
nada e consumista, em que tudo é tão rá-
pido e imediato, os mais velhos quase fi-
cam descontextualizados. E depois acho 
que há um bocado a ideia de que um ve-
lho é um semimorto. A prova é que 
quando os idosos, nos lares, se aproxi-
mam de alguém, os filhos têm um pre-
conceito horrível, como se já não tives-
sem direito ao afeto." Por isso, lembra-
-se muitas vezes da avó, de que a mãe 
cuidou carinhosa e atenciosamente, e 
que repetia com frequência: filho és pai 
serás, como fizeres assim encontrarás. 
"Muitos de nós vão ter um choque ter-
rível se tiverem a sorte de chegar à ve-
lhice. Não sei onde vamos parar, mas isto 
preocupa-me muito." 
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Histórias com um 
final nada feliz 
Nos hospitais, em lares e até na própria casa. 
A jornalista Ana Tulha revela casos de idosos 
sozinhos, isolados ou que, quando têm 
alguém, acabam vítimas de maus-tratos. E 
escutou a opinião de diversos especialistas. 
As imagens são do fotojornalista Pedro 
Correia. Este país não é para velhos. E este 
país é Portugal. P.20 
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Em muitos dos casos de abuso sexual, as vítimas demoram décadas a aceitarem o que aconteceu e a
partirem para a denúncia. Quando o fazem, a lei diz que o crime já prescreveu. Passados 15 anos, as
vítimas confrontam-se com o facto de os agressores já não poderem ser acusados. Uma investigação
para ver esta noite na Prova dos Factos, a seguir ao Telejornal.
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Evocar a memória daqueles que perderam a vida num 
acidente, alertar a comunidade é o mote para o Dia Mundial 
das Vítimas na Estrada, que se assinala a 20 de Novembro. 

No terceiro domingo 
de Novembro, neste 
ano no dia 20, assi-
nala-se o Dia Mun-
dial das Vítimas na • 
Estrada. Lembrar as 
vítimas dos acidentes 

rodoviários e seus familiares é o que se 
pretende. "O espírito desta celebração é a 
evocação pública da memória daqueles 
que perderam a vida ou a saúde nas estra-
das e ruas nacionais. Significa um reco-
nhecimento, por parte,do Estado e da So-
ciedade, da trágica dimensão da sinistrali-
dade, e ajuda os sobreviventes a conviver 
com o trauma de memórias dolorosas re-
sultantes de desastres rodoviários", expli-
ca a autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária. Na Póvoa de Lanhoso, em 
cada ano, é realizado um simulacro na Es-
trada Nacional 103, numa iniciativa que 

,envolve várias entidades. • 
"A efeméride surgiu por iniciativit da 

Federação Europeia de Vítimas da Estra-
da em 1995. O espírito da celebração do 
Dia da Memória é de sensibilização pú-
blica da memória dos muitos milhões de 
pessoas falecidas, feridas e afectadas pe-
los acidentes e crimes rodoviários em to-

  

do o mundo. Presta também homenagem 
*às equipas de emergência, à polícia, aos 
médicos e outros profissionais que diaria-
mente lidam com as consequências trau-
máticas da sinistralidade e criminalidade 
rodoviária", explica também a Associa-
ção Portuguesa de Apoio à Vítima. 'Não 
queremos mais vítimas para lembrar, que-
remos viver as nossas vidas juntos' foi a 
mensagem difundida em 2021. Nesse 
ano, entre os dias 19 e 22 de Novembro, a 
Autoridade Nacional de Segurança Rodo-
viária, a Guarda Nacional Republicana e 
a polícia de Segurança Pública lançaram 
a Campanha de Segurança Rodoviária 
'Viajar sem pressa', inserida no Plano Na-
cional de Fiscalização de 2021; com "o 
objectivo alertar os condutores para os 
riscos da condução em excesso de veloci-
dade". "Num atropelamento, a probabili-
dade de existirem vítimas mortais aumen-
ta em função da velocidade. Se um 
veículo circular a 30 km/h, a probabilida-
de das consequências de um atropelamen-
to serem mortais é de 10%. Aumentando 
a velocidade para 50 km/h, a probabilida-
de passa a ser de 80%. A 70 Km/h; a pro-
babilidade de morte é de 100%", alertam 
aquelas entidades. 

1 



Exposição da APAV em Manique do Intendente
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Patente nas instalações da sede da União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de S.
Pedro e Maçussa.
 
A exposição "Pelos direitos das vítimas" é composta por uma selecção de campanhas de sensibilização
públicas promovidas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). Patente nas instalações da
sede da União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa de 4 a 13
de Novembro, a exposição está a ser acolhida até Dezembro. A exposição já percorreu Aveiras de
Cima, Aveiras de Baixo e Azambuja e estará patente em Vale do Paraíso entre 18 e 27 de Novembro e
na freguesia de Alcoentre entre 2 e 11 de Dezembro.
 
A exposição decorre no âmbito do protocolo celebrado entre o município de Azambuja e a APAV,
através do Gabinete de Apoio à Vítima de Santarém e da Equipa Móvel de Apoio à Vítima (EMAV) da
Lezíria do Tejo.
 
O MIRANTE
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A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) 
atribuiu, no dia 25 de outubro, o ‘Prémio APAV 

2022’ à Comissão Independente (CI) para o Estudo dos 
Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, criada 
pela Conferência Episcopal Portuguesa, noticiou a 
Agência ECCLESIA.

 “Este agradecimento é desde já reenviado às víti-
mas que nos contactaram, a todas e todos aqueles que 
ao longo destes meses ousaram ‘dar voz ao silêncio’ 
para revelar situações traumáticas que sofreram 
enquanto crianças, quase sempre revisitando em 
sofrimento tudo aquilo por que passaram tal como a 
incapacidade de reconhecimento ou ajuda de tantos 
que as rodeavam e de quem era suposto esperar uma 
resposta física e emocionalmente protetora”, disse 
Pedro Strecht, no discurso que proferiu ao receber a 
distinção, na sede da APAV, em Lisboa.
 O coordenador da CI, no agradecimento do ‘Prémio 
APAV 2022’, destacou também que a Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP) “teve a coragem de ousar 
pedir” que este Estudo dos Abusos Sexuais de Crian-
ças na Igreja Católica Portuguesa fosse realizado, 
“conferindo total independência” à Comissão.
 Pedro Strecht lembrou que, até aquele dia, a 
Comissão Independente recolheu “mais de quatro 
centenas ‘testemunhos’” e que continuam a chegar 
por diversas formas e diariamente, “aumentando o 
seu número total”, de 424 testemunhos validados, 
revelado em conferência de imprensa, a 11 de outu-
bro.
 Segundo este responsável, após a divulgação dos 
resultados deste estudo, a 31 de janeiro de 2023, a CEP 
poderá ter uma “boa base científica” que permita o 
conhecimento mais detalhado “do que aconteceu no 
passado e assim pensar em estratégias mais adequa-
das para o seu futuro”.
 A CI, anunciada pela Igreja Católica em Portugal 
em novembro de 2021, foi criada para funcionar num 
tempo de 12 meses, entrou em funções em janeiro 
deste ano.
 Pedro Strecht recordou que “não se constituiu 
nunca, nem se constitui”, como estrutura de apoio 
jurídico, de investigação criminal, nem como equipa 

de saúde mental, por isso, reforçou a “importância de 
instituições como a APAV”.
 O coordenador da Comissão Independente entre-
gou o galardão recebido a D. Américo Aguiar, bispo 
auxiliar de Lisboa, tornando-o “guardião do prémio” 
para que “o mesmo possa estar perto do Papa Fran-
cisco” na sua visita a Portugal, na próxima edição 
internacional da Jornada Mundial da Juventude, em 
Lisboa, de 1 a 6 de agosto de 2023.
 O responsável católico, presidente da Fundação 
JMJ Lisboa 2023, disse aos jornalistas que ia levar 
o prémio para o seu gabinete na Jornada Mundial da 
Juventude, na Antiga Manutenção Militar (Beato).
 “Será para todos, para toda a equipa, para todo 
este grupo de centenas e milhares de jovens que, 
até pelo mundo inteiro, trabalham na preparação da 
jornada: Será alguma coisa que nos ajudará, que nos 
incentivará, que nos provocará, às melhores práticas, 
aos melhores procedimentos e decisões naquilo que é 
este problema que nós queremos resolver; nós temos 
muitas preocupações, seja da ecologia, da ‘Economia 
de Francisco’, da ‘Fratelli Tutti’, temos também esta 
de modo especial no nosso coração porque sabemos 
que também o Papa tem, da tolerância zero e da trans-
parência total”, desenvolveu.
 "Será um farol que nos ajudará neste caminho que 
temos que fazer e sempre que entrar, e sempre que 
qualquer pessoa estiver connosco estará lá para nos 
chamar a atenção”, disse.
 No contexto dos abusos, D. Américo Aguiar, coor-
denador da Comissão para a Proteção de Menores do 
Patriarcado de Lisboa, afirmou que mesmo um único 
caso é motivo de preocupação, e se há mais casos “vai 
aumentando o grau de preocupação de dor”.
 “Se um é muitíssimo grave, é inaceitável 400, 
mais de 400 mais será… da nossa parte temos dado e 
damos todo o apoio àquilo que é o trabalho da Comis-
são criada pela Conferência Episcopal Portuguesa e 
quando entregar o seu relatório final, cada diocese, 
das 21 dioceses, e a Conferência Episcopal como um 
todo, tomarão as medidas e decisões necessárias 
para dar seguimento àquilo que foi a decisão primeira 
de criar a comissão”, referiu.
 Na sessão de entrega do ‘Prémio APAV 2022’, o 
presidente da direção  da Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima, João Lázaro, destacou que o trabalho 
da CI “tem sido amplamente divulgado e conhecido”, e 
o seu mote – ‘Dar voz ao silêncio’ –, que é autoexplica-
tivo, é uma “das motivações que estiveram na génese 
da atribuição do prémio ao trabalho que tem vindo a 
ser desenvolvido ao longo deste período”.
 O prémio visa distinguir pessoas singulares ou 
coletivas que se “destaquem na defesa e na promoção 
dos fins, missão e visão da APAV”; O troféu foi desen-
volvido por Gonçalo Falcão e Tiago Águas, partindo 
da “ideia de transformar um processo negativo num 
positivo” — pelo que se usou lixo plástico derretido e 
remoldado para a construção do troféu.

APAV distinguiu Comissão Independente 
para o Estudo de Abusos Sexuais

FOTO: APAV/ATELIER OBSCURA
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O coordenador da Comissão para a Proteção de 
Menores do Patriarcado de Lisboa recomendou, 

no dia 25 de outubro, que um sacerdote alvo de de-
núncias peça a suspensão provisória de funções, 
durante a investigação.
 “Que a pessoa se afaste das suas funções, ou que 
peça a suspensão das suas funções, não como assun-
ção de culpa, nem juízos, mas para não influenciar e 
não criar qualquer tipo de ruído em volta disso”, disse 
D. Américo Aguiar, em declarações aos jornalistas, 
na sede da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 
(APAV), em Lisboa, noticiou a Agência ECCLESIA.
 Para o responsável, “o normal é que a decisão seja 
o afastamento das funções”, após “uma conversa 
do sacerdote com o bispo da sua diocese”. O bispo 
auxiliar de Lisboa falava após a sessão de entrega 
do ‘Prémio APAV 2022’.
 Para D. Américo Aguiar, “a presunção de inocência 
tem de ser presente em todas as situações”, sem “pôr 
em causa aquilo que é a denúncia de uma vítima”.
 “O importante é a verdade, e a verdade no que 
significa o respeito por alguém que teve coragem 
de partilhar um momento doloroso da sua vida e que 
agora passados 10, 20, 30 anos, ou mais recentemen-
te, teve coragem de o dizer. A partir daí a nossa única 

prioridade é salvaguardar esta pessoa”, desenvolveu.
 O coordenador da Comissão para a Proteção de 
Menores do Patriarcado de Lisboa explicou que na 
diocese “têm tentado fazer tudo, desde a primeira 
hora”, seguindo as regras.
 Todas as denúncias são tratadas pelos membros 
da Comissão, uma equipa pluridisciplinar que conta 
com a colaboração do antigo procurador-geral da 
República Souto Moura, o antigo diretor nacional da 
Polícia de Segurança Pública, um antigo inspetor 
da Polícia Judiciária e “profissionais de referência” 
da área da psicologia, psiquiatria, pediatria, direito 
canónico e comunicação social.
 “A partir do momento que recebemos uma de-
núncia é imediatamente avaliada por este grupo de 
trabalho, contactamos e criamos condições para que 
a vítima possa falar connosco e colocamos à vítima 
a possibilidade de falar com membros da comissão, 
clérigos ou leigos, homem ou mulher. É muito interes-
sante que a escolha tem sido sempre de um clérigo”, 
disse o bispo auxiliar de Lisboa.
 D. Américo Aguiar destacou que, nas três situa-
ções de denúncias recebidas até o momento, “os sa-
cerdotes foram afastados das suas funções”, sendo 
encaminhadas para o Ministério Público.

Coordenador da Comissão de Lisboa recomenda que sacerdotes 
peçam suspensão provisória de funções, em caso de denúncia
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Advogado de pro-
fissão, o diretor da 
PJ sujeita-se a um 
processo discipli-
nar por parte do 
Conselho Deonto-

lógico da Ordem depois de ter dito 
que há “terrorismo judiciário” da 
parte de advogados que utilizam 

“recursos permanentes e incidentes 
processuais” que contribuem para 
a lentidão da Justiça. Se as críticas 
da Ordem se compreendem, não 
é menos verdade que a discussão 
é pertinente e que o diretor da PJ 
deu um importante contributo ao 
lançar o tema.

Altos

e Baixos

A  c o m i s s ã o 
independente ga-
nhou o prémio 
APAV 2022. A As-
sociação destaca a 
independência e 

isenção com que a comissão, li-

derada pelo pedopsiquiatra Pedro 
Strecht, exerce as suas funções. 
Um justo reconhecimento para 
uma entidade que permitiu dar 
voz a quem a silenciou durante dé-
cadas, validando mais de 400 tes-
temunhos em menos de um ano.

Pedro Strecht – Presidente da Comissão para o Estudo dos Abusos 
Sexuais de Crianças na Igreja

Faltam expli-
cações  sobre  o 
adiantamento de 
300 mil euros feito 
por Miguel Alves 
em 2020, enquan-

to presidente da Câmara de Cami-
nha, ao promotor do projeto para 
a construção de um Centro de Ex-
posições Transfronteiriço. O pa-
gamento, a título de adiantamen-

to para rendas futuras pelo uso do 
imóvel, foi feito, diz o jornal “Pú-
blico” que avançou a notícia, “sem 
garantias específicas”. A empresa 
responsável pela obra, sabemos 
agora, tinha acabado de ser criada. 
O agora secretário de Estado ad-
junto do primeiro-ministro remete 
esclarecimentos para a autarquia. 
O Ministério Público já instaurou 
um inquérito.

Miguel Alves – Secretário de Estado-adjunto do primeiro-ministro

Luís Neves – Diretor da Polícia Judiciária

O Benfica ga-
rantiu o apuramen-
to para os oitavos 
de final da Liga 
dos Campeões, 
dias depois da vi-

tória no clássico do Estádio do 

Dragão onde consolidou a lideran-
ça do campeonato nacional. Esta 
época, sob os comandos do treina-
dor alemão, o Benfica fez 20 jogos 
sem sofrer derrotas, o que já não 
acontecia há 11 anos.

Roger Schmidt – Treinador do Benfica

O aumento das 
taxas aeroportuá-
rias proposto pela 
ANA foi travado 
pela ANAC por 
contemplar cresci-

mentos das receitas da concessio-
nária dos aeroportos portugueses 

acima da inflação em Lisboa, Porto 
e Faro. O regulador do sector da 
aviação suspendeu o processo de 
consulta em curso, determinando a 
alteração da proposta e a ANA vai 
cumprir a decisão, mas também já 
fez saber que avançará para tribunal 
para a contestar.

Thierry Ligonnière – Presidente da ANA — Aeroportos de Portugal

O FC Porto 
também se apurou 
para os oitavos de 
final da Liga dos 
Campeões e, além 
de ter beneficiado 

do empate do Atlético de Madrid, 
muito deve à atuação do jovem 

guarda-redes. Diogo Costa fez 
história na competição ao ser o 
primeiro a defender três grandes 
penalidades nesta fase da com-
petição. Só neste último jogo de-
fendeu dois penáltis de jogadores 
diferentes.

Diogo Costa – Guarda-redes do FC Porto
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VMDE ENTREVISTA 
violenciadomestica©psp.pt 

DENUNCIE 

Quer seja vítima, testemunha, familiar ou vizinho 

CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS E DESEMPREGO 
MARCAM PERFIL DOS AGRESSORES 

Natacha Alexandra Pastor  0  DR 

Eurico Machado, subcomissário e porta-voz do Comando Regional da PSP dos 
Açores traça o perfil de vida de muitos dos agressores, que assentam no consumo 

de várias substâncias ilícitas, em muitas situações associa-se ainda o facto de 
estarem no desemprego e/ou serem portadores de distúrbios pisquiátricos. 

A Violência Doméstica de pais para filhos também é um problema na sociedade 
açoriana, o subcomissário Eurico Machado assim o admite: "Ouvimos cada 
vez mais pais a dizerem que têm medo dos seus próprios filhos, vivendo em 

constante sofrimento emocional" 

Criativa Magazine - Quão importante é a denúncia perceção de que é bastante embaraçoso deslocar-
por parte da sociedade (família, amigos, vizinhos...) -se a uma esquadra da PSP para apresentação de 
para a evidência de casos que se perpetuam dentro queixa formal por violência doméstica? 
de paredes? Em regra como é que chegam à PSP Subcomissário Eurico Machado (porta-voz do 
as denúncias? Sob anonimato? Nessas situações Comando Regional da PSP dos Açores) - A 
(anonimato) como se desenrola o processo? É mais existência de denúncias criminais afigura-se da 
difícil de apurar a veracidade das situações? Há mais elementar importância para que se consiga 
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role play-vítima a ser atendida pela PSP 

crime. 
Daquela que é a vossa percepção no trabalho 
regular destes casos, a sociedade está mais voltada 
para si própria e, como consequência, menos atenta 
a potenciais situações de violência doméstica que 
ocorram na sua periferia de amizade/relações 
pessoais ou de vizinhança? É importante que a 
própria sociedade não se exclua desse processo? 
Na senda da resposta antecedente, consideramos 
que cada vez mais tem existido um esforço 
(por parte de várias entidades/instituições) de 
sensibilização junto da comunidade no que tange 

ZZ 

fazer face aos fenómenos criminais existentes e, 
simultaneamente, erradicar as cifras negras patentes 
na sociedade. No crime de Violência Doméstica (VD), 
inexoravelmente, tendo em conta a sua natureza e 
complexidade, a denúncia por parte de terceiros (ex.: 
familiares, amigos, vizinhos, entre outros) mostra-se 
essencial no seu combate, uma vez que, sendo um 
crime de natureza pública, todos os cidadãos têm a 
possibilidade (e responsabilidade) de o denunciar. 
Estas denúncias, por norma, chegam-nos através 
da própria vítima, sendo mais escassos (embora 
em número já considerável) os casos em que as 
situações são reportadas por um terceiro. 
Situações de denúncia sob anonimato são, assim, 
ainda mais raras, sendo que, não obstante, e uma 
vez que se trata de um crime de natureza pública, é 
sempre dado início à correspondente investigação do 
ilícito, a qual poderá ser, eventualmente, mais difícil, 
caso não tenhamos tantos dados informativos sobre 
a situação em apreço ou eventuais testemunhas que 
a corroborem. 
Finalizando, consideramos que cada vez mais a 
sociedade tem noção da existência do crime de VD e 
do quão importante é fazer face a este ilícito criminal, 
motivo pelo qual torna-se cada vez mais amiúde a 
denúncia deste tipo de crime, designadamente, pela 
própria vítima. Não obstante, e cientes de que ainda 
poderá existir algum "embaraço" na formalização 
deste tipo de queixa, mostra-se importante a 
Polícia de Segurança Pública e outras entidades/ 
instituições continuarem com o trabalho que vem 
sendo desenvolvido, nomeadamente, no campo da 
sensibilização, por forma a consciencializar todos 
os cidadãos quanto à importãncia da denúncia (seja 
pela própria vítima ou por eventuais testemunhas), 
para mitigarmos, ao máximo, a prática deste tipo de 

"Ouvimos cada vez 
mais pais a dizerem 
que têm medo dos 
seus próprios 
filhos, vivendo em 
constante sofrimento 
emocional." 

ao crime da prática de Violência Doméstica, 
motivo pelo qual somos de considerar que há mais 
atenção voltada para a prática deste tipo de crime 
e, consequentemente, mais denúncias formalizadas 
neste âmbito, tanto por parte das vítimas como por 
eventuais testemunhas. 
Nesta esteira, salientamos a enorme importãncia de 
a sociedade estar presente e contribuir ativamente 
na atenuação/erradicação deste fenómeno criminal, 
onde a denúncia por parte de um terceiro poder-
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-se-á mostrar determinante para uma atuação 
policial mais célere, eficaz e cabal, que possibilite, 
desde logo, a proteção da vítima, consolidação 
da matéria probatória existente e consequente 
responsabilização do autor do crime. 
As unidades de saúde têm tido um papel 
preponderante na denúncia de novos casos? Ou, 
em contrário, e para que se perceba, como é que 
a PSP acaba por conhecer e ocorrer à maioria das 
situações? 
As Unidades de Saúde têm, efetivamente, assumido 
um papel preponderante na denúncia de novos 
casos de Violência Doméstica, designadamente, 
quando as vítimas deste tipo de crime procuram 
tratamento hospitalar ou qualquer outro tipo de 
acompanhamento. 
Nestas situações específicas e no decorrer deste 
processo de atendimento, as próprias Unidades de 
Saúde elaboram uma informação concernente aos 
factos suspeitos que deram origem a este episódio 
de, por exemplo, agressões contra determinada 
vítima de Violência Doméstica, a qual remetem 
ao Departamento de Investigação e Ação Penal 
(DIAP), que, subsequentemente, delega na Polícia 
de Segurança Pública o início da correspondente 
investigação. 
Além destas entidades de saúde, a PSP tem vindo 
a trabalhar em colaboração com que demais 
instituições regionais ligadas à problemática da 
violência doméstica? 
A Polícia de Segurança Pública tem vindo a trabalhar 

em colaboração com Estabelecimentos de Ensino, 
com Instituições de Apoio à Vítima (como por 
exemplo a APAV ou o ISSA) e com a Direção Geral 
de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). 
Todas estas entidades têm assumido um papel 
importante no âmbito da Violência Doméstica, 
seja, por exemplo, a nível da denúncia deste tipo 
de situação, seja no acompanhamento das vítimas 
deste crime. 
Também tem sido desenvolvido muito trabalho de 
sensibilização, no terreno, nomeadamente junto do 
público mais jovem. 
A PSP, nomeadamente através do Modelo Integrado 
de Policiamento de Proximidade, tem como objetivo 
estratégico uma atuação de maior proximidade e 
sensibilização junto da sociedade, assumindo, neste 
ãmbito, claro plano de destaque, os programas 
da "Escola Segura" e do "Apoio 65 — Idosos em 
Segurança". 
Por conseguinte, afirmamos categoricamente que 
tem existido um trabalho intensivo no campo da 
sensibilização, nas mais variadas áreas, onde se 
enfatiza, incontornavelmente, a temática da VD. 
A título de exemplo, no programa da "Escola 
Segura" existe uma ação de sensibilização 
designada "No namoro não há guerra", que tem 
como objetivo primordial incidir e escalpelizar esta 
matéria da Violência Doméstica (sobretudo, mas 
não só, nas relações de namoro), sensibilizando 
e consciencializando toda a comunidade escolar 
para a importãncia de se mostrarem atentos a este 
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A violência doméstica registou um total de 26.520 
participações no ano de 2021, totalizando menos 4% 
de situações do que as reportadas em 2020, em todo 
o contexto nacional. A análise comparativa entre 
2020 e 2021 permite aferir que, no caso da região 
autónoma dos Açores, houve um ligeiro crescimento 
no número de situações reportadas às autoridades, 
de acordo com o Relatório Anual de Segurança 
Interna 2021. Apesar de estarmos na reta final do 
ano, a PSP não emite dados relativos ao presente 
ano, resguardando tal informação para a posterior 
publicação do mesmo relatório com referência a 
2022. 
A 31 de dezembro de 2021, a população prisional 
por violência doméstica caracterizava-se por: 
810 condenados pelo crime em referência; 243 
reclusos preventivamente pelo referido crime, 
sendo que destes, 208 aguardavam julgamento 
e 35 aguardavam trânsito em julgado de decisão 
proferida. 

• 4 

fenómeno criminal e contribuírem ativamente na 
sua luta, reportando-o às entidades competentes 
aquando de qualquer presumível ocorrência desta 
natureza, seja em contexto escolar ou pessoal. 
Tem surgido um novo paradigma nos Açores de 
violência doméstica de filhos para pais? 
Pese embora o fenómeno de Violência Doméstica de 
filhos para pais seja um problema antigo, não temos 
dúvidas de que se trata de um novo paradigma e um 
fenómeno em crescendo na Região Autónoma dos 
Açores. 
Ouvimos cada vez mais pais a dizerem que têm 
medo dos seus próprios filhos, vivendo em constante 
sofrimento emocional. Contudo, os dados relativos 
à sua incidência estão muito aquém da realidade, 
uma vez que muitos dos progenitores ainda sentem 
alguma relutância e vergonha de reconhecê-la, 
chegando a tolerar níveis de agressividade elevados 
antes de procurar ajuda. 
Podemos, assim, afirmar que a violência filioparental 
é um tipo de violência intrafamiliar, sendo 
compreendida como qualquer ação agressiva 
recorrente dos filhos, provocando medo para deter 
controlo e domínio sobre os pais, com o objetivo 
de causar sofrimento físico, psicológico e/ou 
económico aos seus progenitores, bem como 
afirmar que o acentuado aumento deste tipo de 
violência doméstica está diretamente relacionado 
com o consumo de álcool e, acima de tudo, com 

o consumo das designadas novas substãncias 
psicoativas. 
À luz do momento atual existe um perfil / padrão do 
agressor e da vítima? Há — em regra — problemas 
de consumo de substãncias ilícitas ou de consumo 
de álcool associados? E outras problemáticas 
associadas? R ex. desemprego; doenças/ 
perturbações do foro psiquiátrico, etc...? 
Relativamente ao perfil/padrão do agressor, 
podemos afirmar que grande parte tem problemas 
de dependências, associados ao consumo de álcool 
e/ou outras substâncias ilícitas, incluindo produtos 
contemplados nas novas substâncias psicoativas. 
Relacionado, ainda, a este padrão de agressor, 
existem outras problemáticas como situações de 
desemprego e perturbações de foro psiquiátrico, o 
que justifica a dependência emocional e económica 
que o agressor normalmente apresenta em relação 
à(s) vítima(s). 
Tem sido possível — ainda — perceber-se: dos casos 
que são sujeitos a condenação efetiva, com pena 
de prisão, por violência doméstica, os agressores, e 
uma vez cumprida a pena — são reincidentes neste 
tipo de crime? 
Nos casos em que os agressores são sujeitos 
a condenação efetiva com pena de prisão pela 
prática do crime de Violência Doméstica, e após 
devidamente cumprida a pena, ainda verificamos (e 
de forma amiúde) reincidência neste tipo de crime. 



Direitos das vítimas é tema de exposição em Manique do Intendente até 13 de
novembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/11/2022

Meio: Fundamental Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8afc36be

 
A exposição da APAV intitulada "Pelos direitos das vítimas" vai estar agora patente em Manique do
Intendente. Esta mostra está a percorrer as Freguesias do Concelho de Azambuja.
 
A exposição da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima intitulada "Pelos direitos das vítimas" vai
estar agora patente em Manique do Intendente. Esta mostra consiste numa seleção de campanhas
históricas de sensibilização pública promovidas pela associação. A exposição já passou por algumas
das freguesias do concelho.
 
Depois de ter estado patente nas freguesias de Aveiras de Baixo, Aveiras de Cima e Azambuja passará
agora para a União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa. Estará
patente de 4 a 13 de novembro nas instalações da sede da Junta da União das Freguesias e poderá
ser visitada de 2ª a 6ª-feira das 09h00 às 16h30.
 
[Additional Text]:
apav-1728x800_c
 
fundamental



Comissão que estuda abusos sexuais de crianças na Igreja Católica premiada pela
APAV
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/11/2022

Meio: Rádio Voz da Planície Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c5d57c23

 
O prémio foi criado a propósito dos 30 anos da APAV, com vista a "distinguir a/s pessoa/s singular/es
ou coletiva/s que se destaquem na defesa e na promoção dos fins, missão e visão da APAV".
 
"A Comissão Independente, anunciada em novembro de 2021, organiza-se de forma autónoma e
independente da Igreja Católica e de quaisquer outros credos, religiões, raças, etnias, géneros e
identidades. Adicionalmente, apresenta-se e afirma-se isenta, independente e não influenciável,
mantendo como propósito primeiro da sua ação o de dar voz ao silêncio de todas as vítimas deste tipo
de crime", justifica a APAV, em comunicado.
 
A associação sublinha que a "atuação da Comissão Independente, pelo apoio na desocultação de
situações de violência, sua caracterização e estudo, e futura intenção de melhor auxiliar a atuação da
Igreja Católica face a situações de violência sexual mereceu, portanto, a atenção da APAV e a intenção
de lhe ser atribuído o Prémio APAV 2022".
 
A APAV lembra que no ano da criação do prémio, este galardão foi atribuído a titulo póstumo a Bruno
Brito, psicólogo, distinguindo o seu caráter pioneiro, a nível nacional e internacional, em novas e
desafiantes áreas de conhecimento, enriquecendo a intervenção junto das vítimas de crime, seus
familiares e amigos/as". Em 2021 o prémio não foi atribuído.
 
O troféu foi desenhado e concebido por Gonçalo Falcão e Tiago Água, que usaram lixo plástico
derretido e remoldado para ilustrar a ideia de uma transformação "de um processo negativo em
positivo".
 
A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica
Portuguesa foi criada no final de 2021 pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e iniciou os
trabalhos em 2022, sendo coordenada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht.
 
Além de Pedro Strecht, fazem ainda parte da comissão Álvaro Laborinho Lúcio, juiz conselheiro
jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, Ana Nunes de Almeida, socióloga e investigadora do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Daniel Sampaio, psiquiatra, professor catedrático
jubilado da Faculdade de Medicina de Lisboa, Filipa Tavares, assistente social e terapeuta familiar, e
Catarina Vasconcelos, cineasta.
 
As denúncias e testemunhos podem chegar à comissão através do preenchimento de um inquérito
'online' em darvozaosilencio.org, através do número de telemóvel +351917110000 (diariamente entre
as 10:00 e as 20:00), por correio eletrónico, em geral@darvozaosilencio.org e por carta para
"Comissão Independente", Apartado 012079, EC Picoas 1061-011 Lisboa.
 
Até meados de outubro a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as
Crianças na Igreja Católica Portuguesa tinha recebido 424 testemunhos.
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DANIEL TORRES GONÇALVES

A violência de género em Portugal

egundo a Asso-
ciação de Apoio à 
Vítima (APAV), en-
tre 2016 e 2021 o 
número de atendi-

mentos a vítimas aumentou 113%. Is-
to é, neste período, os atendimentos 
passaram para mais do dobro, totali-
zando mais de 75.000 anuais. Destes, 
mais de 3/4 referem-se a crimes de vio-
lência doméstica. De destacar, ainda, 
5,5% referentes a crimes sexuais con-
tra crianças e 1% crimes sexuais con-
tra adultos1.  Quanto a estes, é de notar 
que, entre 2013 e 2018, o número de 
adultos vítimas de crimes sexuais terá 
aumentado cerca de 130%2. 

Em 2021, foram registados pelas 
autoridades cerca de 300.000 crimes 
em Portugal. Destes, mais de 22.500, 
cerca de 7,5%, reportaram-se a crimes 
de violência doméstica3. 

Os homicídios em contexto de vio-
lência doméstica foram 35 em 2019, 32 
em 2020, 23 em 2021; 17 no primeiro 
semestre de 20224. 

Tem vindo a aumento o número de 
presos por crimes de violência domés-
tica. Estes passaram de 820 (112 em 
SUHYHQWLYD�H�����HP�HIHWLYD��QR�¿QDO�
de 2018, para 1159 no início de 2022 
(237 em preventiva e 922 em efetiva), 
o que representa um aumento de 41 % 
em três anos5. 

Estes números impõem respeito e 
tem existido uma preocupação social 
generalizada sobre estes temas em 
Portugal, ainda que haja muito por fazer.

Digno de registo é o Regime jurídi-
co aplicável à prevenção da violência 
doméstica, à proteção e à assistência 
das suas vítimas, Lei n.º112/2009, de 
16 de setembro, que trata de vários as-
suntos incluindo a atribuição do esta-
tuto de vítima, e os direitos que daí ad-
vêm, a proteção policial e tutela judicial 
e social das vítimas, bem como regu-
la a Rede nacional de apoio às vítimas 
de violência doméstica.

Esclareça-se o que a nossa lei, no 
artigo 152.º do Código Penal, entende 
por violência doméstica:

��� ,QÀLJLU�PDXV�WUDWRV�ItVLFRV�RX�
psíquicos, incluindo

a. Castigos corporais;
b. Privações da liberdade;
c. Ofensas sexuais;

2) De modo reiterado ou não;
3) Sendo a vítima:

a. Cônjuge ou ex-cônjuge;
b. Pessoa com quem o agente 

mantenha ou tenha mantido uma rela-
ção de namoro ou uma relação análo-
ga à dos cônjuges, ainda que sem coa-
bitação;

c. Progenitor de descendente co-
mum em 1.º grau; ou

d. Pessoa particularmente inde-
fes a que com ele coabite, sendo inde-
fesa nomeadamente em razão da:

i. Idade;
LL�� 'H¿FLrQFLD�
iii. Doença;
iv. Gravidez;
v. Ou dependência económica.

A pena aplicável é prisão de um a 
cinco anos, se pena mais grave lhe não 
couber por força de outra disposição le-
gal, podendo ser superior no caso do 
facto contra menor, na presença de me-
nor, no domicílio comum ou no domicí-
lio da vítima, bem como se dos factos 
resultar a ofensa à integridade física 
grave ou morte. Ao mesmo tempo, se-
rão aplicáveis penas acessórias como:

e. Proibição de contacto com a ví-
tima, o que inclui o afastamento da re-
sidência ou do local de trabalho desta 
H�R�VHX�FXPSULPHQWR�GHYH�VHU�¿VFDOL-
zado por meios técnicos de controlo à 
distância;

f. Proibição de uso e porte de ar-
mas, pelo período de seis meses a cin-
co anos;

g. Obrigação de frequência de 
SURJUDPDV�HVSHFt¿FRV�GH�SUHYHQomR�
da violência doméstica;

h. Inibição do exercício do poder 
paternal, da tutela ou da curatela por 
um período de 1 a 10 anos.

Este crime trata-se de crime públi-
co – o início do procedimento criminal 
não depende da apresentação de par-

ticipação criminal pela vítima. Para im-
pulsionar o processo bastará uma de-
núncia, eventualmente apresentada por 
terceiro, ou o mero conhecimento do cri-
me pelas autoridades. Note-se que is-
WR�VLJQL¿FD�TXH�QmR�p�DGPLWLGD�GHVLV-
tência de queixa, pelo que a vontade 
da vítima não é relevante para o início 
do processo.

Existe, contudo, a possibilidade de 
a vítima requerer a suspensão provisó-
ria do processo. O artigo 281.º, n.º6, do 
Código de Processo Penal prevê que 
em processos por crime de violência 
doméstica não agravado pelo resulta-
do, o Ministério Público, mediante re-
querimento livre e esclarecido da víti-
ma, determina a suspensão provisó-
ria do processo, com a concordância 
do juiz de instrução e do arguido, des-
GH�TXH�VH�YHUL¿TXH�D�DXVrQFLD�GH�FRQ-
denação anterior por crime da mesma 
natureza e ausência de aplicação an-
terior de suspensão provisória de pro-
cesso por crime da mesma natureza.

Note-se que, ao contrário do crime 
de violência doméstica, o crime de vio-
ODomR�p�VHPLS~EOLFR��,VWR�VLJQL¿FD�TXH�
o ofendido terá de apresentar queixa, 
no prazo de seis meses, para que o 
procedimento criminal tenha início. Na 
mesma medida, será admissível a de-
sistência de queixa.

,VWR�VLJQL¿FD�TXH�¿FD�DR�FULWpULR�GD�
vítima dar ou não início ao procedimen-
to criminal, ao contrário do que aconte-
ce com o crime de violência doméstica.

Existe, contudo, uma salvaguarda 
para os casos em que os factos são pra-
ticados contra menor ou deles resultar 
suicídio ou morte da vítima, bem como 
nos casos em que o interesse da vítima 
o aconselhe (178.º, n.º1 e n.º2 do CP)

Recentemente, foi discutida a pos-
sibilidade do crime de violação pas-
sar a ter natureza pública.Esta posi-

ção assenta, nomeadamente no facto 
de Portugal se encontrar vinculado à 
Convenção de Istambul, desde 2014, 
que prevê que a investigação do cri-
me de violação não deve depender 
totalmente da queixa apresentada 
pela vítima. Ao mesmo tempo, argu-
menta-se que, caso o ato se integre 
num quadro de violência doméstica, 
a natureza do crime já será pública, 
pelo que a distinção face a este cri-
PH�QmR�VH�MXVWL¿FD6. 

A publicização do crime iria au-
mentar o número de processos e, se-
gundo os proponentes, iria permitir 
TXH�PHQRV�FULPHV�¿FDVVHP�HQFR-
bertos, reduzindo-se a reincidência, 
sendo que a eventual pressão sobre 
a vítima deixaria de existir, uma vez 
que deixaria de estar na mão desta o 
impulso e prosseguimento da ação.

Os detratores desta medida apon-
tam para a violência que será sujeitar 
uma vítima a um processo crime que 
não deseja, nomeadamente pela ne-
cessidade de depor sobre os factos, 
eventualmente sujeitar-se a exames 
invasivos e à publicidade que o mes-
mo poderá trazer. 

Existem depois propostas mitiga-
das, nomeadamente da publicização 
mitigada – em que a natureza seria 
pública, mas facultando a possibili-
dade da vítima requerer o arquiva-
mento. Note-se que esta é a posi-
ção da APAV7.

daniel.goncalves@pra.pt

1 https://www.apav.pt/apav_v3/images/
press/Relatorio_Anual_2021.pdf, acedido 
em 19/10/2022

2 https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/
/Estatist icas_APAV_CrimesSe-

xuais_2013_2018.pdf
  3 Dados INE, acedido em 19/10/2022, 

acedido em 19/10/2022
 � https://www.cig.gov.pt/area-portal-da-

-violencia/portal-violencia-domestica/indi-
cadores-estatisticos/#title9, acedido em 
19/10/2022

 5 https://www.cig.gov.pt/area-portal-da-
-violencia/portal-violencia-domestica/indi-
cadores-estatisticos/#title3, acedido em 
19/10/2022

6 https://www.publico.pt/2022/05/18/opi-
niao/opiniao/razoes-condicoes-consagra-
cao-violacao-crime-publico-2006461 - ace-
dido em 19/10/2022, acesso sujeito a subs-
crição

 7 https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/po-
sicao_APAV_natureza_crime_violacao_
mar_2021.pdf, acedido em 19/10/2022
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Até ao final de setembro tinham sido registadas 81 queixas 

Crimes de violência 
doméstica aumentam em Fafe 

Carlos Rui Abreu 
cra@noticiasdefafe.corn 

É um dos flagelos da so-
ciedade e um dos crimes que 
continua muito escondido 
nas quatro paredes do lar. A 
violência doméstica é um cri-
me público e as várias formas 
de sensibilização que têm si-
do feitas têm levado a que as 
denúncias também aumen-
tem. 

No concelho de Fafe, este 
crime tem vindo a aumentar 
e a conhecer números preo-
cupantes. Em 2021 a GNR re-
gistou 95 queixas de violên-
cia doméstica só no território 
fafense e esse número pode-
rá ser ultrapassado no final 
deste ano. É que, segundo os 
dados que a GNR forneceu ao 
NF, no ano em curso já hou-
ve 81 crimes, faltando ainda 
três meses para os registos 
de 2022 serem fechados. Os 
dados deste ano são à data 

OPINIÃO 

em o intuito 
de esgotar 
a diversida-

de de conhecimentos e re-
flexões sobre violência fami-
liar, como psicóloga clínica, o 
meu olhar remete-me prio-
ritariamente para a família e 
depois para o espeto socioe-
conómico. 

A família enquanto con-
figuração e organização, foi 
sofrendo o impacto das mu-
danças da sociedade a partir 
do conjunto de valores e re-
gras sociais que influenciam 
diretamente o papel dos indi-
víduos no seio familiar a que 
pertencem. Cada família tem 
a sua história, que é uma su-
cessão de momentos, tan-
to de crise e de períodos de 
transição, como também de 
acontecimentos e de dificul-

  

de 30 de setembro e deno-
tam um crescimento de ocor-
rências. No período homólo-
go de 2021, ou seja, até 30 de 
setembro do ano passado, os 
registos apontavam para 70 
crimes. Assim, até esta altu-
ra, houve um aumento de 11 
crimes e a tendência, até pe-
lo período de crise económica 
e social que o país atravessa, 
é que no final de dezembro a 
fasquia da centena possa ser 
ultrapassada. 

O NF solicitou à psicóloga 
Vera Peixoto um enquadra-
mento destes números (ver 
peça em baixo) e tentou per-
ceber se a Câmara Municipal 
tem algum apoio específico 
para as vítimas destes crimes. 
A autarquia, no período da 
pandemia, tinha uma linha de 
apoio psicológico, que abran-
gia a violência doméstica, 
mas não existe a confirmação 
se esta ferramenta ainda es-
tá operacional. 

A GNR explicou ao NF que 
este tema lhe tem mereci-
do muita atenção e caracte-

 

dades, que permitem a sua 
evolução. Á família compe-
te permitir o crescimento in-
dividual e contribuir para os 
processos de individualiza-
ção e diferenciação de cada 
elemento. Contudo, sabemos 
que isso não acontece e cada 
vez mais se registram atos de 
violência doméstica. Muitos 
são os fatores. 

Salientando o contexto 
socioeconómico, tenho vin-
do a constatar, em consultó-
rio, que a velha máxima, nun-
ca esteve tão presente como 
agora, "Em casa onde não há 
pão, todos berram e ninguém 
tem razão" 

Sempre que a sociedade 
atravessa uni período con-
turbado, quer a nível social, 
quer económico-financeiro e 
que, de certa forma, conta-
gia a condição social e huma-
na, tem-se vindo a manifes-
tar repercussões no âmbito 
da vida familiar e, muito parti-
cularmente, a nível conjugal,  

com todas as consequências 
que não gostaríamos e que 
elevam as estatísticas, sem . 
grande surpresa. Considero 
que se por um lado as ques-
tões socioeconómicas se têm 
revelado um dos fatores de-
sencadeadores da problemá-
tica, não menos importante, 
se tem vindo a constatar, a 
deficitária gestão emocional 
e crise de valores da nossa 
população, o que dificulta ao 
individuo adaptar-se e res-
ponder de uma forma asserti-
va aos desafios da vida. Com 
falta de estratégias fica com-
prometida a sua resiliência e 
passa a usar a agressividade 
como resposta de eleição. 

Esta reflexão não distin-
gue classe social, raça, etnia, 
religião, orientação sexual, 
idade e grau de escolaridade. 
Contudo, os estudos apon-
tam para uma maior incidên-
cia na violência conjugal e da 
criança, que por consequên-
cia, passa a ser vítima de vio-

  

lência psicológica e física. 
Perante esta fragilidade fa-
miliar, os jovens repetem es-
tes padrões no namoro e os 
idosos são esquecidos, visto 
como um peso familiar che-
gando por vezes a ser vítima 
de agressão física. Toda a ví-
tima tem de perceber o Ciclo 
da Violência Doméstica, que 
regra geral apresenta três fa-
ses: aumento de tensão (as 
tensões acumuladas no quo-
tidiano, as injúrias e as ame-
aças tecidas pelo agressor, 
criam, na vítima, uma sen-
sação de perigo eminente); 
ataque violento (o agressor 
maltrata física e psicologica-
mente a vítima; estes maus-
-tratos tendem a escalar na 
sua frequência e intensida-
de); lua-de-mel ( o agressor 
envolve agora a vítima de ca-
rinho e atenções, desculpan-
do-se pelas agressões e pro-
metendo mudar). 

Este ciclo caracteriza-
-se pela sua continuidade no  

tempo, pela sua repetição su-
cessiva ao longo de meses ou 
anos, podendo ser cada vez 
menores as fases da tensão e 
de apaziguamento e cada vez 
mais intensa a fase do ata-
que violento. Usualmente es-
te padrão de interação termi-
na onde antes começou. Em 
situações limite, o culminar 
destes episódios poderá ser o 
homicídio" (APAV). 

Deste modo, a temáti-
ca da violência doméstica 
encontra-se bem presente 
nos dias de hoje, no entanto, 
existem diversos impedimen-
tos que por vezes, não per-
mitem o seu conhecimento 
mais aprofundado, entre os 
quais, destacam-se o silên-
cio das vítimas e a proximida-
de destas com os agressores. 
Mas também o sentimento de 
impotência ou o próprio des-
conhecimento da vítima, e a 
vergonha que estas sentem 
perante a situação que vivem, 
podem apresentar-se como  

rizou-o como "flagelo", su-
blinhando que "realiza, pe-
riodicamente, campanhas e 
ações de sensibilização sobre 
o tema da Violência Domésti-
ca, o qual constitui um crime 
público sendo a sua denúncia 
uma responsabilidade cole-
tiva", apelando a todos os ci-
dadãos que tenham conhe-
cimento deste tipo de casos 
que os denunciem, e neste 
particular o papel dos vizi-
nhos e de familiares é essen-
cial. As denúncias podem ser 
efetuadas no Portal da Quei-
xa Eletrónica, em queixase-

 

lectronicas.mai.gov.pt, via 
telefone, através do 112, no 
Posto da GNR mais próximo 
à área de residência, na apli-
cação App MAI112 disponível 
e destinada exclusivamente 
aos cidadãos surdos, ou na 
aplicação SMS Segurança, di-
recionada a pessoas surdas 
em vviivvv.gnr.pt/MVC_GNR/ 
Home/SmsSeguranca. Neste 
tipo de crimes a denúncia po-
de ser anónima. 

obstáculos. Entre os influen 
ciadores da permanência na 
relação abusiva salientam-se 
dependência emocional, a 
existência de filhos e a espe-
rança que o agressor mude o 
seu comportamento. Por ou-
tro lado, apesar do sofrimen-
to da vítima, esta revela mui-
tas vezes, dificuldade em en-
contrar ajuda, quer seja pelas 
ameaças que sofre, quer seja 
mesmo pela falta de perspe-
tivas e capacidade em encon-
trar alternativas para sair da 
situação em que se encontra, 
sujeitando-se deste modo, à 
situação em que vive. 

Denunciar é fundamen-
tal, mas ter acesso (e aqui 
levantaríamos a questão de 
igualdade de oportunidades) 
a soluções concertadas e fac-
tuais de apoio á vítima é im-
perativo. 

Vera Peixoto 
Psicólogo Clínica 
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EM FOCO
Bispo de Viseu mantém em funções padre que está a ser investigado por abuso 
sexual “de uma mulher então adolescente”

 Redação

Bispo de Viseu mantém em fun-
ções padre que está a ser inves-
tigado por abuso sexual “de uma 

mulher então adolescente”
O bispo de Viseu, D. António 

Luciano, decidiu manter em funções 
um padre desta diocese que está a ser 
investigado pelo Ministério Público por 
suspeitas de abuso sexual.

Segundo o jornal online “Obser-
vador”, este caso terá sido denunciado à 
Comissão Independente para o Estudo 
dos Abusos Sexuais contra as Crianças 
na Igreja Católica Portuguesa, que en-

viou o caso para o Ministério Público, 
mas que antes disso já tinha chegado ao 
conhecimento do bispo de Viseu.

Dados divulgados na imprensa, in-
dicam que o bispo de Viseu optou por 
não suspender preventivamente o refe-
rido sacerdote, acusado de ter violenta-
do uma mulher então adolescente, das 
suas tarefas pastorais enquanto decorre 
R�LQTXpULWR�MXGLFLDO��FRPR�¿]HUDP�RXWURV�
bispos portugueses.

De notar que D. Américo Aguiar, 
coordenador da Comissão para a 
Proteção de Menores do Patriarcado de 
Lisboa recomendou, no início desta se-
mana, que um sacerdote alvo de denún-

cias deve pedir a suspensão provisória 
de funções, durante a investigação.

“Que a pessoa se afaste das suas fun-
ções, ou que peça a suspensão das suas 
funções, não como assunção de culpa, 
QHP�MXt]RV��PDV�SDUD�QmR�LQÀXHQFLDU�
e não criar qualquer tipo de ruído em 
volta disso”, disse D. Américo Aguiar, 
em declarações aos jornalistas, na sede 
da Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima (APAV), em Lisboa. Para o res-
ponsável eclesiástico, “o normal é que a 
decisão seja o afastamento das funções”, 
após “uma conversa do sacerdote com o 
bispo da sua diocese”.

A Diocese de Viseu reagiu, em comu-

nicado, às notícias sobre o alegado caso 
de abuso sexual envolvendo um sacer-
dote local, defendendo a necessidade de 
preservar a “privacidade” e “anonimato” 
das vítimas, apesar de que o que estava 
em causa era a suspensão do referido 
padre da sua atividade pastoral.

“A Diocese reitera o compromisso 
que se deve ter para com as vítimas, 
assim como a obrigatoriedade de se 
proteger as mesmas e as suas famí-
lias, motivo pelo qual não cede ao de-
sejo de alimentar aquilo que possa ser 
contrário à verdade, à privacidade e ao 
anonimato”, indica uma nota enviada à 
Comunicação Social.
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Semana dos Seminários 
Francisco Barbeira 

"Não te envergonhes de dar testemunho de Cristo" é 
o tema da Semana dos Seminários 2022, que começa este 
Domingo, 30 de Outubro e vai até ao dia 6 de Novembro. 

Esta semana "é momento oportuno" para que as Dio-
ceses e Congregações Religiosas, "o conjunto da Igreja e 
a sociedade" tenham consciência da realidade actual 
destas casas. 

"Em ambientes eclesiais e no espaço público é no-
tória a falta de conhecimento e reconhecimento acer-
ca da vida dos Seminários. Tantas vezes prevalecem 
as memórias do passado, os preconceitos, ideias fei-
tas e suposições em detrimento do conhecimento real 
das pessoas, dos percursos formativos e das situações 
concretas", considera o presidente da Comissão Epis-

  

copal das Vocações e Ministérios. 
Na Guarda, por exemplo, o Seminário que já ocupou a 

centralidade da cidade, não só em termos de construção 
arquitectónica, mas de potencial humano, passa agora pra-
ticamente despercebido à maior parte das pessoas. 

Desde há várias décadas que o número de seminaris-
tas tem vindo a diminuir drasticamente, apesar do esfor-
ço e do testemunho de muitos cristãos. 

É certo que a Igreja continua a depositar uma grande 
confiança nos mais jovens mas, a avaliar pelos resulta-
dos, não tem conseguido passar bem a mensagem. O 
apela ao "testemunho alegre da fé" parece não ganhar 
grandes adeptos. A própria Jornada Mundial da Juventu-
de, que Portugal vai organizar pela primeira vez, ainda  

não conseguiu galvanizar nem motivar a grande maioria 
da população juvenil. O apelo, nesta semana dos semi-
nários é que os jovens sejam capazes de dar um teste-
munho alegre da fé assenta no reconhecimento das suas 
capacidades, energia, audácia e criatividade. 

A braços com situações menos abonatórias relacio-
nadas com abusos a vários níveis, a Igreja continua a fa-
zer uma caminhada no deserto mas sem baixar os bra-
ços. Ainda esta semana, Pedro Strecht destacou "cora-
gem" da Conferência Episcopal Portuguesa em pedir o 
estudo de abusos sexuais e entregou o 'Prémio APAV 
2022', que a Comissão Independente recebeu da Associ-
ação Portuguesa de Apoio à Vítima, a D. Américo Aguiar, 
para que "possa estar perto do Papa", na .1M.1 2023. 
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Francisco Amaral, é voluntário no Hospital de Faro desde 1999 

SER VELHO NO ALGARVE 

Envelhecer pode ser uma benção ou um pesadelo 
Aqueles e aquelas que outrora ergueram os alicerces da sociedade atual para que 
nenhum de nós voltasse a viver com fome e sem sapatos. Os avós com calos nos 
dedos que trabalharam dia e noite nas pescas, na agricultura e que lutaram pelo 
desenvolvimento e pelas tradições da região. As mães que deram à luz em casa 
e que incentivaram os filhos a estudar. Os pais e os avós que nos abraçaram 
e nos disseram para não desistir. Muitos deles são hoje despejados nos lares 
(já sem capacidade e sem mão de obra) e medicados para não darem trabalho. 
Outros tantos são vítimas de uma violência invisível que lhes tira a voz. Felizmente, 
a sociedade civil tem vindo a acordar e cada vez mais é dado destaque a este 
problema para que todos nós, num futuro próximo, sejamos velhos com dignidade 

> GONÇALO DOURADO 
> JOANA PINHEIRO RODRIGUES 

A esperança média de vida 
e os cuidados e condições de 
saúde têm vindo a melhorar 
ao longo das últimas décadas, 
fazendo com que os 'velhos' 
sejam cada vez mais velhos. 
Como consequência, os lares 
e hospitais esgotam a sua 'lo-
tação', a população fica cada 
vez mais envelhecida e é ne-
cessário olhar para a terceira 
idade com atenção. Para assi-
nalar o Dia Mundial do Idoso, 
celebrado anualmente a 28 de 
outubro, o JA falou com quem 
está mais próximo daqueles 
que têm mais experiência e 
histórias de vida, relatando 
como é ser velho no Algarve, 
as suas dificuldades e aquilo 
que é necessário alterar e 
apoiar. Afinal, uma sociedade 
que não sabe cuidar, não sa-
berá formar. 

Por falta de recursos, pela 
ausência de uma rede de 
proximidade que os leva até 
à clausura e solidão no domi-
cílio, à perda de autonomia 
física e emocional e ao desen-
volvimento de quadros clínico 
graves, os idosos tornam-se 
alvos fáceis numa sociedade 
em que 'o velho é descartável'. 
A sua vulnerabilidade torna 
esta faixa etária propensa 
aos maus tratos, roubos e 
ameaças, que cada vez mais  

recebem a atenção das auto-
ridades através de programas 
direcionados. Respeitar os 
idosos é respeitar o passado, 
o presente e o nosso futuro. 

Lutar para viverem 
mais anos 

Francisco Amaral, presi-
dente da Câmara Municipal 
de Castro Marim desde 2013, 
acumula uma carreira médica 
e política ao serviço do País, 
que mais de 30 anos de me-
dicina e de poder local, em 
Alcoutim e Castro Marim, con-
sagram. Ao JA, diz que durante 
os mais de 20 anos que esteve 
na presidência de Alcoutim, 
por ser um dos concelhos mais 
envelhecidos de Portugal, se 
"especializou em idosos" e por 
isso continua a lutar "para as 
pessoas viverem mais anos, 
com mais qualidade de vida e 
mais felizes". 

Para analisar "com exati-
dão" a realidade dos idosos 
na região, o autarca sublinha 
que, em primeiro lugar, "há 
que fazer distinções, isto por-
que existem duas realidades 
distintas - o Algarve serrano 
e o Algarve Litoral". Na serra e 
no interior, o médico confirma 
que a população "está mais 
envelhecida, mais isolada e 
é mais pobre", uma realida-
de diferente daquela que se 
encontra no litoral, onde os 
idosos "têm mais opções". 

No caso particular do muni-
cípio que lidera, "onde coexis-
tem as duas realidades" que 
descreve, não tem dúvidas de 
que as inúmeras ações e as 
iniciativas dinamizadas em 
Castro Marim, direcionadas 
às faixas etárias mais vulne-
ráveis, "seguem o caminho 
certo - dar vida aos idosos do 
concelho", congratula-se. 

Todas as quintas-feiras, 
desde 1999, volta a vestir 
a bata de uma vida e ruma 
a faro para prestar serviço 
voluntário no hospital distrital. 
É nesses dias, como relata, 
que mais se confronta com 
"duras realidades" e em que 
se apercebeu, desde há muito, 
que "há idosos que não têm 
uma única visita semana após 
semana", lamenta. 

Filhos que se "demitem" 
da condição 
(e da família) 

Conhecedor da realidade 
gerontológica na região, Fran-
cisco Amaral descreve como 
"horrível" as notícias recentes 
que dão conta da falta de 
condições, maus tratos e do 
desrespeito pela dignidade 
humana em alguns lares al-
garvios. "Depois de uma vida 
a cuidar, é no mínimo justo 
que os filhos cuidem dos pais 
e dos avós quando eles pre-
cisam", afirma, lamentando 
que ainda continuem a existir  

situações em que "os filhos se 
demitiram da sua função de 
filhos", o que classifica como 
"uma vergonha". 

No mesmo sentido, diz, "há 
também lares e funcionários 
de lares que também se de-
mitiram das suas funções... 
Há pessoas que nem sequer 
deviam estar a trabalhar em 
lares", agudiza. "Tem de haver 
convocação, amor, dedicação 
e empatia para trabalhar com 
idosos. Um lar não pode ser 
um depósito de pessoas doen-
tes", exalta. Apesar dos casos 
"lamentáveis" que têm vindo 
a público, sublinha que, "fe-
lizmente, há também muitos 
lares que se preocupam em 
proporcionar melhor qualida-

  

de de vida aos seus utentes 
e que os motivam, e esse é o 
caminho", afirma. 

Médico nos lares 
evitaria sobredosagem 

de medicamentos 
Questionado sobre o uso 

desadequado de medicamen-
tos em idosos pelos funcio-
nários dos lares, o autarca 
considera que "para começar, 
todos os lares deviam ter um 
médico para apoio e assistên-
cia" - uma realidade que não 
acontece em todos os lares, 
expõe. Na sua visão, deixa 
clarcyque "todos os lares deve-
riam ter médico e um número 
de enfermeiros que responda 
às necessidades e o Ministério  

da Saúde e o Ministério da 
Solidariedade e Segurança 
Social deviam preocupar-se 
em financiar estes recursos", 
atenta. "Se todos os lares 
tivessem médicos, muitas 
situações de sobredosagem 
de medicamentos não acon-
teceriam", sustenta. 

Em relação à prescrição de 
calmantes e medicamentos 
como a Olanzapina antipsicóti-
co utilizado para o tratamento 
de esquizofrenia em pessoas 
com mais de 65 anos (e sem 
patologias mentais associa-
das), o médico não aprofunda 
e diz "os medicamentos são 
receitados por médicos e à 
partida eles sabem o que 
estão a fazer". 

1 
Num país onde quase 200 mil idosos 

sofrem de demência - Alzheimer na maior 
parte dos casos - e 50% das pessoas com 
mais de 90 anos padecem de uma deteriora-
ção irreversível de funções cognitivas devido 
à doença, a longevidade crescente obriga à 
multiplicação das respostas sociais especia-
lizadas. Em Castro Marim, a antiga fábrica do 
pinhão foi recentemente convertida numa 
tradicional casa algarvia, que em janeiro se 
prepara para acolher 70 idosos que sofram 
de demência, avança Francisco Amaral ao JA.  

A Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) 
de Castro Marim, na qual trabalharão cerca 
de 40 profissionais de saúde, será "a única 
resposta social do género a Sul do Tejo", 
onde as abordagens à doença vão passar 
pela reabilitação e estimulação cognitiva 
(terapias não farmacológicas). A ERPI, que 
resulta de uma parceria entre o município e 
a Santa Casa da Misericórdia de Castro Ma-
rim, receberá também doentes com outros 
transtornos neurocognitivos. 

Lar para doentes com Alzheimer 
abre em janeiro 
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O presidente da ARPI André infante, a vice-presidente Cristina Fernandes e o tesoureiro José Silvério e duas utentes 

"Tratar bem e servir os idosos" 
A Associação dos Refor-

mados, Pensionistas e Idosos 
do Concelho de Faro (ARPI) 
é uma instituição de solida-
riedade social sediada na 
capital algarvia. Desde a sua 
fundação, em 1981, esta as-
sociação marca a diferença 
no dia a dia dos seus associa-
dos e das suas famílias. Na 
ARPI, "não há cá velhice nem 
3.3  idade - aqui falamos em 
idade maior", esclarece jovial-
mente José Silvério, o tesou-
reiro e membro da Direção 
que gere as contas, mas tam-
bém os sorrisos de quem por 
ali passa há mais de 15 anos. 

O centro de dia (com 30 
utentes), e onde "não há es-
paço para comida congela-
da", o centro de convívio (que 
é ornamentado com uma bola 
de espelhos no teto) e o servi-
ço de apoio domiciliário (que 
presta cuidados a 33 idosos) 
são as principais respostas 
sociais de um espaço que 
"promove o bem-estar e o en-
velhecimento ativo" dos seus 
sócios - que já são quase 
3000. André Infante, o presi-
dente da ARPI, tem 39 anos 
e 25 deles foram passados 
entre aqueles com "a idade 
maior". Ali cresceu, apren-
deu, viu os dois avôs concor-
rerem um contra o outro pela 
Direção em 1998, viu "muitas 
pessoas partirem", algumas 
nos seus braços, e ali se tor-
nou num cuidador nato como 
há poucos. 

Visto unanimemente como 
"um presidente durante as 
24 horas do dia", André In-
fante tem dedicado a sua 
vida à ARPI e por isso afirma, 
convicto, juntamente com Sil-
vério, que o viu crescer, que 
"esta casa presta, em Faro, 
um serviço que mais nenhu-
ma presta" e fundamenta: 
"A ARPI é uma segunda casa 
para centenas de pessoas. 
Não permitimos que nada de 
negativo aconteça aos nossos 
utentes. Todos são tratados 
por igual numa instituição 
que tem desde o analfabeto 
ao doutor. Aqui queremos que 
as pessoas se sintam bem e 
que isto funcione bem", afir-
ma com um brilho nos olhos. 

Presidente jovem 
faz a diferença 

Uma associação de ido-
sos que tem um jovem como 
presidente, já é, por si só, um 
fator disruptivo e que poderá 
ser um dos "segredos" para 
o sucesso desta instituição, 
segundo as vozes que ecoam 
os corredores da ARPI. Para 
André Infante, o "sucesso" 
do modelo de funcionamen-
to da ARPI deve-se ao facto 
de terem "sempre a ideia de 
inovar e modernizar as insta-
lações e os procedimentos", 
isto é, "a ideia de termos um 
centro de dia em que as pes-
soas estão fechadas todo o 
dia, sem movimento e sem  

ver outras pessoas pertence 
ao passado", enfatiza. "Aqui 
os utentes do centro de dia 
convivem diretamente com os 
nossos sócios e isso faz toda 
a diferença. Este é um sítio de 
portas abertas para que haja 
movimento. Para nós, o conví-
vio é saúde mental e também 
o segredo para se viver mais", 
defende. 

Por existir "dedicação e 
amor à casaca" na ARPI, nas 
palavras de José Silvério, e 
por ser um sítio onde "tudo 
se faz para dar vida às pes-
soas", os membros da Dire-
ção olham para as notícias 
que dão conta do que se pas-
sa em alguns lares da região 
"com choque e consterna-
ção". Silvério diz-nos até que 
"um lar, em muitos casos, é 
como se fosse um despejo e 
aqui tudo é diferente porque a 
ARPI pertence a cada um dos 
idosos que aqui está...Estas 
associações não são para ga-
nhar dinheiro, são para servir 
as pessoas, é isso que tem de 
ficar claro", assevera. 

QuestionadoS sobre o pro-
cesso de medicamentação no 
centro de dia da ARPI, André 
Infante é incisivo: "Só damos 
medicação se os familiares 
nos derem essa indicação. 
Caso contrário, aqui não da-
mos medicamentos a nin-
guém", garante. 

No futuro, um dos gran-
des objetivos é a abertura 
de um lar, que acreditam 
que será "também diferente 
dos outros", quer na forma  

de atuar, quer pelos preços 
que atualmente estão a ser 
cobrados, acrescenta José 
Silvério. Já com terreno ce-
dido pela Câmara Municipal, 
mas sem data para o início 
das obras, a Direção da ARPI 
aguarda "melhores dias" para 
começar a erguer um projeto 
há muito desejado. Entretan-
to, tal como explicam ao JA, 
aguardam uma resposta da 
Segurança Social para ofi-
cializar a compra da Associa-
ção de Solidariedade Sócio 
Cultural de Montenegro, um 
equipamento que vai permitir 
aumentar as respostas so-
ciais a nível do apoio domici-
liário e do número de vagas 
para centro de dia, bem como 
atuar em áreas fora do centro 
da cidade, nomeadamente no 
Montenegro, praia de Faro, e 
Patacão. 

Há bailes, 
mas há multo mais 
Depois do cabo das tor-

mentas que foi a pandemia, 
André Infante recorda os sor-
risos quando a ARPI voltou a 
abrir portas. "Felizmente te-
mos comprovado que as pes-
soas ganharam vida depois 
da pandemia porque o conví-
vio, o olhar olhos nos olhos, 
a proximidade e o toque vol-
taram. Este é um sítio onde 
os nossos utentes se sentem 
em segurança e por isso sem-
pre foi uma espécie de porto 
seguro no pós-covid. O conví-
vio será sempre uma grande 
arma contra os problemas do  
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foro psicológico, não tenho 
dúvidas", vinca. 

Na ARPI "há um pouco 
de tudo": os famosos bailes 
que são conhecidos por todo 
o Algarve e que animam a 
Praceta São Tomé e Príncipe, 
excursões nacionais e inter-
nacionais (para todos os gos-
tos), concursos, jogos e desa-
fios, concertos de música ao 
vivo, aulas de ginástica e de 
pintura, um grupo de canta-
res, rancho folclórico, traba-
lhos manuais, entre outras 
atividades pensadas para 
"estimular" a criatividades 
dos idosos. Dentro de tudo 
aquilo que a ARPI pode ofere-
cer, existe apenas um ponto 
que vai em sentido contrário 
- a falta de vagas no centro 
de dia. Ao momento, esta 
instituição de solidariedade 
social está no limite da sua 
capacidade e não consegue, 
"infelizmente", receber mais 
idosos. Contudo, qualquer 
pessoa, com qualquer idade, 
pode ser sócia da ARPI. 

Pela experiência, pelas 
conversas diárias com os 
utentes e porque "basta olhar 
lá para fora, para o mundo 
real", atenta José, muitos dos 
utentes fazem questão de fri-
sar que "sem a ARPI, estariam 
sozinhos em casa", onde a 
demência está à espreita. "Os 
que não nos procuram ou a 
outras instituições, estão nos 
bancos de jardim ou sabe-se 
lá onde, tristes e aborrecidos. 
É a realidade", lamenta. 

Apoio domiciliário 
diferenciado 

O apoio domiciliário provi-
denciado pela ARPI permite 
"assegurar higiene, alimenta-
ção e outras necessidades dos 
idosos" que estão em casa. Na 
perspetiva de André Infante, o 
serviço de ARPI tem uma van-
tagem em relação àquele que 
é prestado por outras institui-
ções. Silvério explica que a 
diferenciação do serviço está 
nas "equipas que prestam as-
sistência", por serem pessoas 
que "trabalham na ARPI, co-
nhecem a realidade de cada 
um dos idosos e estão subor-
dinadas a uma direção, ou 
seja, não é a mesma coisa do 
que ter uma pessoa para cui-
dar dos idosos sem qualquer 
historial de proximidade e que 
em algumas situações termina 
em roubos", exemplifica. 

Apesar dos "esforços", a 
realidade da falta de recursos 
humanos também assombra 
a ARPI e outra instituições 
sociais, que se veem "aflitas" 
por não conseguirem pagar 
"os valores altíssimos" pedi-
dos por pessoas particulares 
que chegam a pedir "10 ou 
12 euros à hora" - valores 
com os quais não conseguem 
"competir". Na ARPI, os servi-
ços prestados são com base 
em tabelas salariais que "não 
passam do ordenado míni-
mo", algo que torna a presta-
ção de apoio aos idosos atra-
vés da rede menos atrativa. 

Sem se sentirem minima-
mente incomodados com a 
presença do JA, não podemos 
deixar de descrever o burbu-
rinho de fundo da senhoras 
que lanchavam na cafetaria 
da ARPI, os sorrisos genuínos 
estampados nos rostos, o am-
biente de confraternização 
em tarde de baile e acima de 
tudo a serenidade contagian-
te daqueles que já viveram 
muito, mas que ainda querem 
viver mais. 

O JA tentou contactar o 
Observatório Nacional do 
Envelhecimento, mas sem 
sucesso. Também os coman-
dos territoriais da PSP e da 
GNR não responderam à soli-
citação de dados. Na mesma 
linha, o CHUA e a ARS não 
facultaram dados relativos a 
idosos sinalizados. 

"Tudo vem desaguar 
no Hospital de Faro" 
Por falta de recursos, habi-

tação ou do apoio dos familia-
res, há idosos que acabam por 
'viver' e se deixarem ficar nos 
hospitais para assegurar cui-
dados de saúde e alimentos. 
Pela sua experiência de volun-
tário, o médico confirma esta 
("triste") realidade: "Há muitos 
doentes idosos que têm alta, 
mas acabam por ficar porque 
não há sítios para os acolher. A 
verdade é que há doentes que 
já não deviam lá estar e estão 
a ocupar camas. Tudo vem 
desaguar ao Hospital de Faro 
porque os lares estão cheios, 
e esse é outro dos motivos 
pelos quais as coisas acabam 
por não funcionar bem no 
hospital", deplora. A seu ver, 
para solucionar a questão, é 
imperativo que se criem "mais 
lares e unidades de cuidados 
continuados". 

Concelho aposta 
no envelhecimento ativo 

"A última coisa que quero 
é que os idosos fiquem em 
casa sentados no sofá a ver 
televisão e à espera que a 
morte venha. Os nossos ido-
sos merecem dignidade física 
e psicológica", defende. Em 
Castro Marim, a Universida-
de dos Tempos Livres, que 
percorre vários territórios do 
concelho, o contacto com as 
tecnologias, a natação, as 
artes, os passeios de barco e 
a dança, fazem parte do leque 
de atividades a que os seus 
munícipes têm acesso. 

Enquanto profissional de 
saúde, acredita e argumenta 
que "não há nada que faça 
tão bem à saúde dos idosos 
como um baile, e é por isso 
que fazemos questão de orga-
nizar baile todos os sábados". 
Se a saúde é a junção do 
bem-estar físico, psicológico e 
social, nada melhor do que um 
baile para animar as ostes. "O 
convívio é a fórmula para viver 
mais", conclui sorridente. 

Após um período de pausa, 
forçado pela pandemia, a 
atividade da unidade móvel 
de saúde que se desloca por 
todo o município "vai ser reto-
mada", adianta Amaral ao JA. 
Esta unidade ajuda os idosos 
a "pôr ordem" na medicação 
com a ajuda de um médico 
e a prevenir as quedas e as 
fraturas nas habitações dos 
idosos. Segundo o autarca, 
outro dos programas que está 
previsto ser implementado 
está relacionado com a saúde 
oral dos idosos, com vista ao 
financiamento de próteses 
dentárias. Também a surdez 
severa é outro dos problemas 
que a autarquia quer comba-
ter, estando já a ser preparado 
o regulamento para financiar 
aparelhos auditivos. A 'Biblio-
móvel' é outra das iniciativas 
que percorre as estradas do 
concelho para levar livros, 
música e teatro aos idosos. 
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LOULÉ 

Proprietária de lar ilegal daria 
calmantes a mais aos idosos 

A proprietária de um lar ilegal, localizado no con-
celho de Loulé, daria alegadamente calmantes aos 
idosos "para ter menos trabalho", segundo relatos 
de familiares de utentes. 

Várias denúncias contra a proprietária de 56 
anos foram divulgadas nas últimas semanas pela 
comunicação social e revelam que os idosos eram 
alegadamente medicados "para que dormissem e 
não dessem trabalho. 

Segundo os familiares dos utentes, eram pedidas 
mais receitas médicas de calmantes para aumentar 
as doses "com a desculpa que os idosos não conse-
guiam dormir", tendo um deles até deixado de falar. 

A GNR de Loulé recebeu várias queixas daquele 
lar ilegal, onde alegadamente também ocorriam di-
versos atos de violência contra os idosos como "vas-
souradas, murros, bofetadas, ofensas e castigos". 

Os familiares dos utentes relatam ainda a existência 
de marcas nos corpos dos idosos, tendo um deles acaba-
do por falecer devido a uma ferida infetada nas costas. 

O lar acabou por fechar, mas o mandato de en-
cerramento já tinha sido declarado pela Segurança 
Social em maio deste ano, após uma fiscalização 
em conjunto com a GNR. 

A proprietária não cumpriu a ordem de encerra-
mento e foi remetida para o Ministério Público uma 
queixa crime por desobediência, tendo a suspeita 
sido detida em flagrante, agora em liberdade. 

Idosa acamada com formigas 
Um vídeo divulgado nas redes sociais em se-

tembro deste ano mostrava uma idosa de 86 anos, 
acamada no lar da Santa Casa da Misericórdia de 
Boliqueime, no concelho de Loulé, com feridas aber-
tas e dezenas de formigas em várias partes do corpo. 

O Instituto da Segurança Social diz agora ter 
feito uma ação inspetiva, da qual faziam parte um 
elemento da Guarda Nacional Republicana (GNR), 
uma técnica da saúde ambiental, uma enfermeira e 
um delegado de saúde. "O processo de averiguações 
encontra-se em curso, não tendo sido verificada 
qualquer situação semelhante à denunciada", diz 
o ISS. 

Apesar de o caso da utente ter sido conhecido 
em setembro, os factos remontam ao mês de julho, 
tendo a idosa morrido um mês depois. 

De uma população total de 467 475 
habitantes, o Algarve tem 110 980 indi-
víduos com 65 e mais anos, dos quais 
50 932 são homens e 60 048 mulhe-

 

res. Alcoutim, Aljezur e Monchique fo-
ram os três concelhos que registaram 
uma diminuição da população entre 
2011 e 2021. 

Dificuldades de um centro de dia no interior 
Rita Torrado, de 32 anos, é dire-

tora técnica e assistente social há 
cerca de nove anos no Centro de 
Dia e no apoio domiciliário do Centro 
Paroquial de Vaqueiros, no concelho 
de Alcoutim. No Centro de Dia, atual-
mente, apenas são recebidos qua-
tro utentes, de um total de 23 que 
recebem assistência da instituição. 
"Com a pandemia perdemos muitos 
utentes", começa por confessar a 
vila-realense ao JA, referindo que o 
Centro de Dia onde trabalha reabriu 
"há alguns meses". 

Segundo a assistente social, a 
pandemia "teve consequências nos 
idosos", tendo sido até registado um 
caso "de uma utente que acabou 
por pôr fim à vida, infelizmente". 
Segundo conta, "notaram-se muitas 
consequências nos idosos na parte 
psicológica. Ganharam muito medo 
de sair de casa. Perdemos alguns 
utentes para lares e outros falece-
ram", descreve. 

No centro, o utente mais novo 
tem 52 anos, enquanto o mais velho 
está perto de celebrar os 102 anos. 
"Já chegámos a ter três utentes com 
100 anos. Eles ficam lá até ao fim. 
Nós somos das poucas instituições  

que conseguem apoiar as pessoas 
até mais tarde, pois não há vagas 
nos lares", explica. 

Além do Centro de Dia, esta ins-
tituição funciona também com um 
serviço de apoio domiciliário durante 
365 dias por ano, abrangendo todo 
o concelho de Alcoutim, visitando 
idosos três vezes por dia. Ao todo, 
as funcionárias percorrem 400 qui-
lómetros por dia, entre aldeias e 
montes, visitando utentes que pre-
cisam de atenção, apoio, cuidados 
e medicamentos. Um dos locais fica 
a 19 quilómetros da instituição e, se 
for preciso, são feitas mais de três 
viagens por dia. 

É enquanto descreve essa rea-
lidade que Rita Torrado fala dos 
apoios que a instituição recebe: "A 
Segurança Social em Vila Real de 
Santo António paga, por idoso, o 
mesmo que paga na serra. Se calhar, 
em 10 quilómetros daquela cidade 
conseguem atender todos os uten-
tes, enquanto nós demoramos muito 
mais tempo". 

"Precisamos de mais apoios. Re-
cebemos da Segurança Social, do 
município de Alcoutim, mas "no en-
tanto fica um pouco aquém", refere. 

" • 

Rita Torrado acrescenta ainda ao JA 
que os utentes "têm pensões agríco-
las de 200 ou 300 euros" e que "os 
apoios são insuficientes". "Às vezes 
queremos dar mais tempo, apoio e 
atenção às pessoas e nós não con-
seguimos", confessa. 

Outra das dificuldades daquela 
instituição é a contratação de pes-
soal. Apesar de serem 16, "existe 
muita dificuldade em contratar" e a 
procura é diária. "Embora tenhamos 
poucos utentes, eles exigem muito 

• 
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porque cada vez mais estão acama-
dos e dependentes. Não há pessoas 
em Alcoutim para trabalhar e não 
conseguimos atrair ninguém de fora 
porque não existe oferta de habita-
ção", refere. 

Rita Torrado sai todos os dias 
de sua casa, em Vila Real de Santo 
António, em direção a Vaqueiros, a 
mais de 47 quilómetros de distância, 
numa viagem que dura aproximada-
mente 40 minutos. "Gasto imenso 
dinheiro em combustível e ninguém  

quer isso. Embora haja algumas aju-
das do Instituto do Emprego e For-
mação Profissional, as pessoas não 
têm habitação e não querem ganhar 
700 euros e pagar 400 de combus-
tível", conta. 

O recrutamento, por vezes, aca-
ba por recair em pessoas sem expe-
riência, mas a equipa dá formação, o 
que nem sempre chega. "Formação 
é uma coisa, vocação é outra. For-
mação nós tentamos dar, que além 
de ser obrigatório é necessário. Mas 
a vocação não. As pessoas só vão 
trabalhar para lá porque não há mais 
nada", acrescenta. 

Em relação à medicação, diz que 
fica a cargo das responsáveis pelas 
visitas aos idosos "porque muitos 
deles estão sozinhos, não têm filhos, 
ou os que têm estão no estrangeiro". 
"Temos guias de tratamento e então 
conseguimos controlar em grande 
parte. Geralmente os idosos vão às 
consultas e nós trazemos a medica-
ção e a orientação médica. Em cada 
de cada utente existe uma guia e na 
instituição existe outra, para assim 
todos conseguirem controlar a me-
dicação, com ajuda do livro de ocor-
rências", explica. 

VÍTIMAS DE MAUS TRATOS EM 2021 

APAV apoiou cerca de 1600 idosos 
Cerca de 1.600 idosos vítimas de crime Apesar dos números "preocupantes", 

e violência foram apoiados em 2021 pela a APAV acredita que os dados "não repre-

 

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima sentam totalmente a realidade, visto que 
(APAV), o que corresponde a uma média a violência contra idosos é invisível e tem 
de quatro pessoas por dia. Segundo da- uma dimensão mais alargada do que a 
dos divulgados a propósito do Dia Inter- que conhecemos", alerta. Existem várias 
nacional da Pessoa Idosa (1 de outubro), razões que explicam o desconhecimento 
a APAV revela que a maioria das vítimas de grande parte dos casos e a principal 
são do sexo feminino (75%), com idades prende-se com "o perfil dos agressores", 
entre os 70 e 74 anos e que em 29% dos refere a associação. "Muitas pessoas têm 
casos a vítima é pai ou mãe do autor do vergonha de admitir que são vítimas, por 
crime. Quase 13% das vítimas vivem no exemplo, dos seus filhos. Além disso, têm 
distrito de Faro. medo de represálias por parte dos agres-

 

A generalidade das pessoas idosas sores que, muitas vezes, são pessoas 
vítimas de crime e violência reporta sen- próximas, nomeadamente cuidadores ou 
timentos de medo, tristeza, raiva, solidão familiares", constata. 
e humilhação. Ao mesmo tempo, estas víti- A APAV presta apoio jurídico, psico-

 

mas sofrem um maior risco de depressão, lógico e social às pessoas idosas e suas 
isolamento, perda de autonomia e morta- famílias, contando com a colaboração de 
lidade, segundo a informação divulgada outras instituições, públicas e privadas, e 
pela APAV ao JA. "com os vizinhos e conhecidos das vítimas 

O número de idosos em situação de — cujo papel pode ser muito importante, 
risco aumentou em ano de pandemia. Nos sobretudo na denúncia das situações de 
registos da APAV relativos a 2020, cons- violência", sublinha. A associação defende 
tam 579 crimes por maus tratos físicos e igualmente que estes crimes "não podem 
702 por maus tratos psicológicos. Desde ser remetidos ao silêncio" e diz estar dis-

 

2013 que não havia tantos processos num ponível através dos seus diferentes servi-

 

só ano. Por outro lado, o número de auto- ços, nomeadamente da Linha de Apoio à 
res de crimes contabilizados entre 2013 Vítima 116 006 (dias úteis, das 08:00 às 
e 2020, ultrapassou o número de vítimas 22:00) número gratuito e confidencial. 
(8.458), ascendendo aos 8.730. 

Em 2021 existiam 759 idosos faixa dos 65+ é a segunda 
por cada 100 jovens em Alcoutim mais expressiva na região 

De acordo com os dados provisórios dos Cen-
sos 2021, o índice de envelhecimento da popula-
ção, indicador que compara a população com 65 e 
mais anos com a população dos O aos 14 anos, é 
de 182, ou seja, existem 182 idosos por cada 100  

jovens. Este índice era de 128 em 2011 e 102 em 
2001. No caso de Alcoutim, um dos municípios 
mais envelhecidos do País, contabilizavam-se, 
no último levantamento estatístico da população, 
759 idosos por 100 jovens. 
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[Editorial] 

Violência doméstica 
e bullying nas escolas 

Apesar da evolução civilizacional do 
século vinte e um, o crime de violência do-
méstica continua a ser uma triste realidade. 

Com esta expressão, designamos os 
maus tratos físicos, ou de outro tipo de abu-
so, por parte de uma pessoa contra outra, 
em ambiente familiar, entre o casal ou em 
relação às crianças ou idosos. 

A violência doméstica pode assumir 
diversos tipos, incluindo abusos físicos, ver-
bais, emocionais, económicos, reprodutivos 
e sexuais e até de ordem politica ou religio-
sa. 

A violência doméstica é um dos 
crimes menos declarado em todo o mun-
do, tanto no caso das mulheres, como dos 
homens, embora a esmagadora maioria das 
vítimas sejam as mulheres. 

Segundo o Observatório de Mulhe-
res Assassinadas, no ano corrente, de um 

• de janeiro e trinta de junho, a violência do-
méstica já matou dezanove mulheres e uma 
criança e provocou ferimentos em muitas 
outras e deixou traumatismos psicológicos. 

A violência doméstica está declarada 
como um crime público, de harmonia com 
a Lei n° 7/2000, de 27 de Maio, e como tal, 
diz respeito a todos nós, cujo dever e obriga-
ção é denunciar. 

A queixa poderá ser efetuada junto 
das Entidades policiais ou junto dos Núcle-
os de Apoio às vítimas de Violência Domés-
tica, existentes em todos os Distritos. 

Cada país tem obrigação de promo-
ver a igualdade de género e orespeito mútuo 
entre homens e mulheres a começar pelas 
organizações educativas, na Família e na 
Escola, porque quanto mais igualdade cons-
ciente houver, menos surgirá a violência. 

Com a abertura das aulas, veio de 
novo para a comunicação social a notí-
cia das agressões ente jovens, através do 
bullying na escola ou arredores ou no espa-
ço digital. 

As maiores vítimas destes ataques 
são estudantes do sexo feminino e jovens 
com rendimentos sociais mais baixos, inse-
guros e menos populares, ou portadores de 
alguma diferença da maioria. 

Segundo investigadores do ISPA e  

ISCTE tem sido no ensino secundário que 
surgem mais situações de cyberbullying 
com o envio de imagens de conteúdo íntimo 
para denegrir e humilhar, partilhando fotos 
e vídeos em grupo, através do "Whatsapp". 

Os jovens que não concordam com 
essa prática têm receio em denunciar para 
não serem vítimas ou alvo da mesma agres-
são. 

Por sua vez os pais quando são avi-
sados, atiram a responsabilidade para a Es-
cola. 

No ano letivo 2020/21, foi linça-
do o Plano Escola sem bulling, Escola sem 
violência para identificar sinais de alerta, e 
utilizar diferentes abordagens de prevenção 
e intervenção. 

Segundo a Direção- Geral de Edu-
cação, nessa altura 52 agrupamentos de 
escolas foram certificados por assumirem 
práticas quotidianas de promoção da saúde 
e do bem-estar da comunidade educativa, 
pautadas pelos princípios da não - violência, 
inclusão e não-descriminação. 

• Verificando-se o aumento de casos 
torna-se necessário que as escolas activem 
essa prática, o ano inteiro, para garantir o 
apoio às vítimas e intervenção junto dos 
agressores. 

A Linha Internet Segura, da Associa-
ção Portuguesa de Apoio à Vítima, registou 
544 casos em 2020, e "o tipo de situação 
mais reportado é o conteúdo de abuso sexu-
al de menores". 

Sofia Ramalho, vice-presideníe da 
Ordem dos Psicólogos, defende que " a es-
cola tem de ter uma intervenção mais espe-
cializada, intencionalizada e sistemática no 
que diz respeito à prevenção da violência e 
cyberbulling e mais especializada em litera-
cia de saúde psicológica e digital". 

Os organismos do Estado empenha-
dos na luta pela Igualdade de Género, com 
a colaboração das Instituições de Solidarie-
dade com esta resposta social, devem conti-
nuar a aposta na luta contra a violência na 
Família e na Escola para construirmos uma 
sociedade mais feliz. 

Virgílio Mendes Ardérius 
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Prevenir o bullying pela saúde 
de crianças e jovens
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Este dia assinala-se a 20 de outubro e tem como 
principal objetivo alertar para esta problemática.
E o que é o Bullying? 

É um conjunto de ações que servem para descre-
ver atos de violência física ou psicológica, intencio-
nais e reiterados, praticados por uma ou mais pessoas, 
causando dor e angústia na(s) vítima(s).! Atualmen-
te, e associado ao recurso às novas tecnologias, no-
meadamente as redes sociais, o!bullying!tem assumi-
do novos contornos, dando origem à vertente virtual 
do!ciberbullying.

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF), uma em cada três crianças do 

mundo, entre os 13 e os 15 anos, é vítima de bullying 
na escola regularmente.

É necessário consciencializar a população para 
esta forma de violência que afeta um grande nume-
ro de pessoas e, a partir daí, ajudá-las, apoiá-las e 

incentivá-las a denunciar e a encontrar formas de pre-
venir estas situações.

Por norma os sinais de alerta são silenciosos, e, por 
isso, é aconselhável que os pais, professores e todos os 
cuidadores estejam atentos a sinais, como por exemplo, 
alterações de humor, abatimento físico e/ou psicológi-
co, sinais de impaciência ou ansiedade, queixas físicas 
permanentes (dores de cabeça, de estômago, pertur-
bações no sono, nódoas negras), irritabilidade extre-
ma, ou qualquer outra mudança de comportamento.

Aqui, tanto a família como a escola são vistas como 
duas das estruturas mais importantes na prevenção 
e no combate à violência praticada contra crianças e 
jovens. 

Em Portugal, as vítimas de bullying podem recor-
rer à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) 
para obterem apoio.

Dia Mundial 
de Combate ao Bullying

e f e m é r i d e

75Revista Minha


