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Na madrugada de 24 de janeiro de 2019, aos 19 anos, Diana Lemos foi vítima de uma tentativa 

de violação enquanto dormia. Volvidos dois anos, terá de enfrentar o agressor em tribunal. Mas 

não está sozinha: a ela, já se juntaram 176 pessoas que angariaram mais de 3.000 euros para 

que tenha apoio jurídico e milhares que partilharam a sua história nas redes sociais. 

A frequentar o segundo ano da licenciatura em Jornalismo, na Escola Superior de Comunicação 

Social, tinha ido dormir por volta da 1h. Estava a concluir o primeiro semestre daquele ano 

letivo e desde 2017 que vivia num quarto da Unidade Residencial Maria Beatriz, no campus do 

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL). No entanto, a noite de 24 de janeiro de 2019 

de Diana Lemos, hoje com 22 anos, não seria descansada como imaginara e, mais do que isso, 

mudaria a sua vida. 

“Há coisas que não coincidem no meu relato, no do dele e nas imagens gravadas. A ‘minha 

verdade’ corresponde àquilo que foi captado, ou seja, ele saltou um portão, entrou por uma 

janela do rés-do--chão da ala masculina, entrou no corredor, foi ao quarto de um rapaz, saiu, 

saltou outra janela, contornou o edifício, abriu outra janela, desta vez da ala feminina, teve 



acesso aos quartos, tentou abrir várias portas, que estavam trancadas, e depois conseguiu 

entrar no meu quarto”, conta a rapariga que, por volta das 04h04 terá sofrido uma tentativa de 

violação levada a cabo por um militar de alta patente da Marinha, hoje com 30 anos. 

“A minha tese inicial é que ele foi à procura de uma presa e não de mim. Eu estava no sítio 

errado à hora errada, mas isto só se pode comprovar em tribunal. O advogado de defesa dele 

diz que estava bêbedo e ia à procura de álcool” e, de facto, o agressor já explicou inúmeras 

vezes que não sabe quem Diana é, algo que a tranquiliza de certo modo. “Admito que me 

conforta mais pensar que não era o alvo porque, infelizmente, culpabilizo-me. Se me tivesse 

consciencializado de que era o alvo, seria mais difícil lidar com a situação”, conta, frisando que 

ponderou a hipótese de ter sido vigiada pelo agressor. Não sabe se tal aconteceu porque não 

estava atenta a cada passo que dá como atualmente, mas assevera que hoje não teria dúvidas 

daquilo que se havia passado.  

“Naquela altura, era uma rapariga comum, não estava sempre vigilante. Sentia-me segura. Não 

tinha a necessidade de saber se alguém me está a seguir ou se tenho a probabilidade de estar 

em risco”, confirma, recordando que a primeira reação que teve foi gritar e, por este motivo, o 

homem fugiu. 

O som emitido pela rapariga atingiu um volume tão elevado que acordou colegas que se 

encontravam a dormir no segundo andar da residência. O jovem saiu imediatamente de cima do 

corpo dela, correu e abandonou a residência através da mesma janela por onde tinha entrado, 

sendo que realizou todo o percurso com a lanterna do telemóvel acesa. 

Mensagem ao namorado De seguida, Diana pegou no telemóvel. “Era a primeira coisa que tinha 

à mão, mandei mensagem ao meu namorado da altura e disse-lhe que alguém me tinha tentado 

fazer mal. Ao mesmo tempo, fui ao Messenger ver quem é que, da residência, estava online. Vi 

uma pessoa e pedi-lhe que fosse ao meu quarto. E ela foi”, declara, sabendo que cada vez mais 

residentes se juntaram a si, tendo dado o seu melhor por explicar a situação traumática que 

havia experienciado. 

As colegas acreditaram porque ouviram o barulho que o agressor fez e o grito de ajuda. “Se isto 

tivesse sido um sonho, ninguém teria ouvido portas a bater e alguém a correr. Até hoje, fui 

muito descredibilizada. O próprio Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) abafou aquilo que 

aconteceu e enviou apenas um e-mail, duas semanas depois, a dizer que um estranho entrou no 

quarto de uma colega e que a assustou”, condena, apesar de deixar claro que a culpa pertence 

única e exclusivamente ao homem que desejou abusar sexualmente dela. 

“Desde o início, as pessoas tratavam-me como se estivesse maluca. Muitas coisas foram ditas na 

minha ausência, até que tinha sido o meu namorado ou alguém que tinha convidado. Aquilo 

que aconteceu foi um crime. É complexo acabar de viver uma tentativa de violação, sair do 



edifício apavorada e esperar que aquela pessoa apareça a qualquer momento”, afirma, indo ao 

encontro do crime que se encontra em causa: abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. 

Um filme de terror Após ter sido alvo daquele que é considerado um crime semipúblico, a então 

estudante universitária dirigiu-se à cabina dos seguranças e descreveu o sucedido assim como a 

aparência do criminoso. Dois dos homens foram à procura do indivíduo, enquanto outro quis 

verificar as imagens captadas pelas câmaras de videovigilância e disse: “Acho muito difícil que 

isso tenha acontecido porque estive a ver as imagens”.  

Porém, tinha passado cerca de meia hora desde a tentativa de consumação do crime e quando o 

segurança revia as gravações, Diana sentiu que estava a ver um filme de terror. “A entrada na 

residência faz-se por autenticação biométrica. 

Ou seja, temos de pôr o nosso dedo. Lá dentro, não costumávamos trancar a porta, tínhamos 

esse hábito. Não foi um descuido meu nem uma falha minha, mas pensei que devia ter fechado 

a porta e acordado mais cedo”, esclarece a rapariga, agradecendo ao profissional em questão 

por não lhe ter mostrado o excerto em que o homem entrou no seu quarto. Algum tempo 

depois, o presidente do ISEL chegou às instalações e “apercebeu-se de que estavam cinco 

miúdas de pijama a chorar dentro da cabina dos seguranças” e insistiu que fosse chamada a 

Polícia. 

“Já estava meia residência acordada. A maioria dos polícias que lidaram comigo foram 

incansáveis. Sempre me trataram muito bem. Senti que, mesmo que não tivesse aqui a minha 

família, que vive a 400km, tinha ali um suporte”, admite, realçando que o dirigente desmarcou a 

agenda para acompanhá-la ao hospital e fez questão de que estivesse presente na reunião 

extraordinária do IPL daquele dia, exigindo que fossem tomadas medidas urgentes. 

A decisão tomada foi a colocação de seguranças não apenas à porta da residência como no 

interior da mesma. Depois de ter contado ao pai, por volta das 6h30, aquilo que havia 

acontecido, e de ter solucionado aquilo que conseguiu, na capital, Diana rumou a Barcelos, 

cidade de onde é natural, e permaneceu lá durante um mês, pois não era capaz de estar 

sozinha. 

“Dormia de luz acesa com pijama completo e a roupa da cama presa dos dois lados do corpo, 

estando quase ‘presa’, verificava se as portas e as janelas estavam trancadas e tinha ataques de 

pânico”, narra dois anos depois, apesar de ainda não ser capaz de enfrentar a escuridão total e 

recorrer a auxílios como uma fita LED que coloca na cama. 

“Voltar a Lisboa foi uma missão. Na residência, tive de estar no mesmo quarto. Durante duas 

semanas, arrastei o colchão pelos corredores e dormi nos quartos das minhas colegas. Por 

muito que estivesse medicada, nem sequer conseguia dormir. Pedi-lhes para mudar e a resposta 

que obtive foi que o edifício estava cheio”, mas Diana não desistiu e, com a aproximação do 



arranque do segundo semestre, perguntou se seria possível mudar tendo em conta que 

chegariam alunos de Erasmus. 

“Tinha de encontrar uma alternativa: partindo do princípio de que os alunos sabiam aquilo que 

se tinha passado, os estrangeiros não sabiam. Portanto, não se sentiriam mal no meu quarto” e, 

com esta exposição dos factos, conseguiu mudar de quarto. Porém, de nada serviu porque 

continuou a sentir-se mal na unidade residencial e abandonou-a pouco tempo depois. 

“Tive amigos que fizeram a contenção dos danos enquanto estive em Barcelos e, por isso, não 

tive de lidar com grandes perguntas nem olhares. A maior parte das pessoas só soube aquilo 

que se passou com a minha partilha”, diz, referindo-se à campanha de angariação de fundos – 

crowdfunding – que iniciou na plataforma Go Fund Me há quatro dias. 

“Cerca de 1200 mulheres foram vítimas de violência sexual em 2019 (dados APAV). Eu faço 

parte desses números” é o início do texto que Diana escreveu para dar a conhecer o seu caso 

aos potenciais dadores que a auxiliarão a trocar um advogado oficioso – que dispensou por não 

sentir que se esforçasse suficientemente – por um privado. À data de fecho desta edição, já 

havia obtido 3.226 euros dos 5.500 pedidos.  

“Costumo dizer uma coisa que choca um bocadinho as pessoas: existe uma Diana que ficou 

naquela cama e outra que se reergueu a todo o custo. Só tinha duas opções: lutava ou desistia. 

Tornei-me muito fria e distante. Queria saber como é que ia voltar a sentir que tinha o direito a 

viver porque achava que era um disco corrompido, uma pessoa suja que foi completamente 

destruída”, denota a vítima que repete que lhe tiraram a dignidade e deixou de ser a jovem 

adulta que tinha muitos sonhos. “Ficaram por ali”, menciona, adiantando que o suicídio foi uma 

opção que se afigurou como viável muitas das vezes. 

“Hoje sou diferente, mas decidi que ia ser mais do que isto. Agora, sei que este rótulo vai ficar 

colado a mim: serei a Diana que tentaram violar. Havia algo que tinha de fazer antes de terminar 

a minha vida” e tal passa por dar voz às vítimas de abuso sexual e mostrar que não devem ficar 

em silêncio.  

Apesar de, todos os dias, tentar ter força para constituir um exemplo para quem possa ter 

passado pelo mesmo, Diana não se orgulha da forma como terminou o namoro que tinha. “Por 

mais que me custe dizer isto, quando o meu companheiro me tocava, sentia nojo. Ele não tem 

culpa nenhuma. Tocava-me e sentia o mesmo que senti naquela noite. Não fui capaz de lho 

dizer porque sei que o magoaria”. 

O impacto psicológico da tentativa de violação “Nunca lidei com um caso semelhante, mas 

poderão existir outras situações”, começa por explicar Sofia Nunes, psicóloga da Rede CARE – 

rede de apoio especializado a crianças e jovens vítimas de violência sexual – da Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). “Infelizmente, nos crimes sexuais, muitas das situações 

não são comunicadas. É uma realidade por vários motivos. Por um lado, geram sentimentos 



de vergonha pode estar presente. Felizmente, não em todos os casos, mas naqueles em que a 

situação se foi arrastando e o agressor era próximo da vítima”, clarifica Sofia, alertando para a 

existência de respostas de apoio da APAV. 

“As pessoas não têm de se identificar num primeiro momento. Também não têm de formalizar 

queixa se não quiserem, isso é respeitado. O mais importante é que tenham o apoio devido e 

que isto seja integrado na sua história de vida de forma adaptativa para que se possam sentir 

bem e lidar com o crime de modo saudável”, acrescenta, sendo que é exatamente este percurso 

que Diana tenta trilhar. 

“Esta é uma parte da minha vida e não o todo. O caso foi arquivado em junho de 2019. Fiquei 

revoltada porque senti que nunca haveria uma resolução. Não fui incapaz de voltar à APAV 

porque pensei que estava a sofrer em vão. Criei muitas barreiras e uma personalidade distinta. 

Aprendi a viver de uma forma estranha”, desabafa, explicitando que, em julho de 2020, 

começaram a circular fotografias do seu agressor online. 

“Uma pessoa, que não sei quem é, mas estou-lhe agradecida, fez um screenshot e pediu que as 

pessoas partilhassem. Vi amigos meus a partilharem aquilo sem saberem que era a minha 

história. Foi assustador”, sublinha, lembrando que, mais tarde, em novembro daquele ano, fez a 

identificação fotográfica e pessoal do arguido na PJ. 

“Em janeiro de 2021, recebi a informação de que o MP decidiu acusá-lo. Dois ou três meses 

depois, de que vamos a instrução. Esteve marcada para junho deste ano, mas foi adiada para 2 

de setembro. Não sou nada, não sou ninguém, não sou filha de alguém importante e temo 

muito que, em tribunal, isto seja crucial. Foi por isso que decidi partilhar a minha história: para 

não ser silenciada porque estou a tentar fazer justiça perante uma alta patente da Marinha”, 

conta a rapariga que não tem a intenção de revelar a identidade do jovem porque, ao contrário 

daquilo que se possa pensar, não lhe deseja mal. 

“A minha vida parou, mas ele continua a exercer funções. Não quero nada mais do que justiça. 

Não espero vingar-me. Não tenho raiva dele, já ultrapassei essa fase: só quero colocar um ponto 

final nesta história e saber que não foi apenas mais uma que foi para o lixo”, declara com 

convicção, assumindo que interage cada vez com mais vítimas. “Quero que seja importante para 

as outras pessoas. Somos muitas, cada vez mais. Porque estes agressores sentem que são 

impunes. Por exemplo, ele está com o termo de identidade e residência. Ainda não há 

condenações justas”. 

“Pratica-se a cultura da violação em Portugal” Em novembro de 2019, foi divulgado o estudo 

Violência Sexual na Academia de Lisboa: Prevalência e Perceção dos Estudantes. Este revelou 

que um em cada três estudantes universitários da região de Lisboa foi vítima, entre 2018 e 

2019, de “violência sexual física”, mas poucos denunciaram as agressões. 



O inquérito contou com a colaboração de 995 estudantes da região de Lisboa, com idades 

compreendidas entre os 17 e os 30 anos, e as conclusões foram claras: a esmagadora maioria 

(93,2%) dos alunos já foi abordado no parque de estacionamento e 40,8% sentiram medo na 

paragem de autocarro ou estação de metro. Apenas um quinto dos inquiridos não foi alvo, pelo 

menos uma vez, de comentários ou olhares provocatórios de cariz sexual. À sua vez, mais de 

metade (72,2%) já se sentiu incomodado pela forma como olharam para si e 65,5% 

experienciaram, pelo menos uma vez, comentários de natureza sexual.  

Importa destacar que a generalidade dos estudantes percebe estar perante violência sexual 

quando em causa há um contacto físico indesejado como ter sexo com alguém sem 

consentimento (97,6%), apalpar as nádegas de alguém sem consentimento (96,6%), coagir 

alguém a consumir bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas e ter sexo com essa pessoa (91,1%). 

Também é igualmente relevante recordar que 86,2% dos estudantes entendem como violência 

enviar um vídeo, não solicitado, com conteúdo sexual, 82,1% fazer um comentário provocativo 

acerca da genitália, 71,1% enviar uma SMS sexual fora de contexto, 62,4% dizer piropos e 35,3% 

olhar fixamente para os seios de alguém. 

Este panorama não surpreende a ativista dos direitos humanos Francisca Magalhães de Barros. 

“Recebi relatos de raparigas que não fazem queixa. Sofreram tentativas de violação e ficaram 

caladas. As sobreviventes de violações ainda não têm voz em Portugal. É um assunto abafado. 

Como a violência doméstica antes de se tornar um crime público. Ninguém fala e ninguém dá a 

cara. E quando uma mulher fala por todas as outras, como a Diana, é extremamente 

importante”, revela, esclarecendo que o facto que a assusta mais não é a mentalidade dos ditos 

“cidadãos comuns” mas sim dos magistrados na medida em que a maior parte das penas é 

suspensa. 

“Como o agressor da Diana é uma alta patente, vai ter excelentes advogados e ela tem de lutar 

para pagar a um. Este assunto é gravíssimo e mostra que temos de mudar urgentemente a 

moldura penal”, afirma, salientando que “este tem de ser um crime público e não semipúblico”. 

No passado mês de abril, o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal apresentaram projetos de lei 

no sentido de consagrar a natureza de crime público dos crimes de violação, de coação sexual e 

de abuso sexual de pessoa incapaz. A deputada não inscrita Joacine Katar Moreira alinhou-se 

com esta perspetiva. O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) apresentou também um 

projeto lei que vai no mesmo sentido, mas que inclui também o crime de fraude sexual e o 

crime de procriação artificial não consentida. 

O CDS-PP quer consagrar como crime público os crimes de ameaça e de coação, para que sejam 

equiparados ao crime de violência doméstica. A deputada não inscrita Cristina Rodrigues 

apresentou um projeto de lei para transformar em crime público todos os crimes contra a 

liberdade e autodeterminação sexual e continua a tentar que tal seja concretizado. 



“O processo de recolha das provas é muito penoso. Sei de uma mulher que ficou doze horas 

com o esperma do violador na boca para que o mesmo fosse recolhido. Funciona tudo muito 

mal. Nada é rapidamente resolvido como devia ser. Muitas das vítimas são completamente 

desacreditadas pelas autoridades. Pratica-se a cultura da violação em Portugal em vez de se dar 

poder às sobreviventes”, conclui Francisca. “Porque se uma mulher é violada, somos todas! É 

uma questão de direitos humanos!”. 

Ilda Afonso, coordenadora do Centro de Atendimento e Acompanhamento a Mulheres Vítimas 

de Violência da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) Porto não tem conhecimento 

de abuso sexual de universitárias em residências, mas sabe que a maioria das vítimas que 

recorre aos serviços da UMAR são estudantes. 

“Ocorrem estas situações em contexto de lazer noturno com supostos amigos. Também 

começam a trabalhar em bares e noutros sítios para ganhar dinheiro e são alvo de assédio 

sexual”, lastima, partilhando que a UMAR oferece apoio psicológico e jurídico a quem dele 

necessitar. 

“Quando as pessoas ouvem falar deste tipo de crimes, ainda tentam encontrar justificações para 

provar que a vítima não é vítima e que o agressor não é agressor. As pessoas estão mais 

sensibilizadas devido ao movimento #metoo, mas temos uma faixa da população que continua a 

perpetuar os mitos”, constata Ilda, partilhando que, mesmo que as vítimas não se encontrem 

nas metrópoles do Porto e de Lisboa, podem recorrer ao atendimento via chamada telefónica 

ou videochamada. 

“Quem cometeu o crime, no caso da Diana, é quem abriu a porta de um quarto que não lhe 

pertence. Temos obrigação, como cidadãos e cidadãs, de ajudar vítimas como ela”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Livro dos Elogios vai na 23.ª edição e já chegou a mais de 10 mil empresas 

Por Executive Digest com Lusa 18:35, 22 Jul 2021 

O Livro dos Elogios foi criado em 2013, já vai na 23.ª edição e ganhou em 2021 uma versão 

digital, estando hoje presente em mais de 10 mil empresas, revelou à Lusa o responsável 

tecnológico do projeto, José Cardoso. 

Criado há oito anos por Cristina Leal para preencher “algo de que sentia falta”, e por acreditar 

“que quando o elogio é sincero muda mentalidades e comportamentos”, o projeto adquiriu, 

entretanto, também uma versão solidária, com uma parte das receitas a reverter para a 

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). 

Até final de 2020 exclusivamente vendido na versão em papel, o Livro do Elogios mudou de 

mãos e redimensionou-se, passando a existir, também, em formato digital. 

“Quando pegámos no projeto já ia na 22.ª edição, sendo cada uma composta por mil livros. 

Estamos agora na 23.ª, havendo agora cerca de mais 1.500 livros em circulação, aumentando 

em cerca de 250 empresas com a implantação da versão digital”, explicou o CTO da Livro de 

Elogios, referindo que até 2020 a publicação já fora “vendida a 10 mil empresas”. 

Hoje comercializado em ambas as plataformas, em papel e digital, tem um custo de 20 euros 

mais IVA na primeira versão e de 34,95 euros mais IVA na segunda, denominada “pack digital”, 

revertendo aqui um euro por cada venda para a APAV, acrescentou José Cardoso. 



Admitindo que a pandemia da covid-19 fez com que os “objetivos de crescimento fossem mais 

cautelosos”, uma vez que “sempre que as medidas de restrição aumentaram a procura baixou”, 

José Cardoso desvendou que a aposta em 2021 passa por “chegar às 300 unidades vendidas por 

mês”. 

“Quem mais nos procura é a área da Saúde, estamos em praticamente todos os hospitais 

privados e também em centros de saúde, hospitais públicos e clínicas, mas também estamos nas 

áreas da restauração, hotelaria e imobiliária”, contou. 

Cristina Leal, criadora do projeto, falou à Lusa de um “livro que é, também, humanista, porque 

vê a pessoa” quando recorda a ideia que lhe surgiu em 2013. 

“Sinto cada vez mais que é mais fácil elogiar e isso é algo que parecia estar reprimido. Acredito 

que estamos a mudar mentalidades, pese embora ser um processo lento”, descreveu quando 

questionada se o seu sonho está a concretizar-se. 

Sem conseguir quantificar os elogios somados durante a sua gestão do projeto, para Cristina 

Leal o importante foi a “qualidade” que levou a todos, recordou em jeito de prefácio de uma das 

“milhares de histórias” que a “surpreenderam” nos primeiros sete anos da publicação. 

“Uma delas é sobre uma enfermeira, de um determinado hospital, que após a mãe ter sido 

muito bem tratada num outro hospital pediu o livro de elogios, mas não havia. Decidiu então 

oferecer um ao hospital. Mais tarde fez um investimento pessoal e ofereceu vários livros a 

vários hospitais, pois percebeu como enfermeira o impacto que a equipa que tratou da mãe 

teve nos colegas por terem sido elogiados”, contou. 

A FNAC Portugal é desde 2018 uma das empresas aderentes e Carla Figueira, do serviço de 

apoio ao consumidor, revelou à Lusa que o livro “existe já em todas as lojas da empresa, na 

versão papel” e que “estão a pensar aderir à versão digital”. 

Sobre o que ajudou à decisão, Carla Figueira revelou que “tinham um formulário onde o cliente 

escrevia os elogios, mas a chegada do livro deu-lhe um caráter mais formal e permite uma 

redação mais digna ao cliente”. 

A existência do livro “está destacada nas entradas de loja”, assinalou a responsável que 

anunciou para breve essa disponibilidade também no “site da FNAC”. 

“No período de confinamento, com as lojas fechadas, recebemos reclamações pela via digital, 

mas não elogios físicos. Atualmente já estamos ao nível de 2019 no número de elogios”, disse. 

 

 

 



 

 

 

 



            

 

 

 

Indignado, o ator Bruno Cabrerizo deixou uma mensagem emotiva, através das redes sociais. 

Esta semana, o Brasil mostrou-se chocado com o caso de DJ Ivis: numas imagens, divulgadas, 

nas redes sociais, pela própria esposa do artista, Pamella Holanda, DJ Ivis surge a agredir a 

mulher, com puxões de cabelo, pontapés e socos, à frente da filha de ambos, de, apenas, nove 

meses. 

Entretanto, muitos famosos não se mostraram indiferentes a este episódio de violência. Foi o 

caso de Bruno Cabrerizo. "Em briga de marido e mulher, a gente sala a mulher", começou por 

publicar o ator. 

"Senti-me mal, ao ver. Chorei de raiva, por ela e pelo bebé. Além disso, esse verme espanca uma 

mulher e ganha seguidores nas redes sociais. Em que mundo estamos vivendo gente?", 

desabafou Bruno Cabrerizo. Recorde-se que caso tenha sofrido - ou continue a sofrer - de 

violência doméstica, pode contactar, gratuitamente, o número da APAV (Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima): 116 006. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quando telefonamos a Miguel Guilherme para falarmos sobre “Esperança”, filme protagonizado 

por si e por Rita Loureiro, o ator de 62 anos diz-nos que ainda não o viu. Mas realça que gostou 

bastante da experiência e que considera que o projeto tem potencial para realmente estar 

interessante. 

“Esperança” foi escrito e realizado por Cláudia Clemente. Estreia a 24 de julho na Opto, a 

plataforma de streaming da SIC, e está integrado na trilogia “Na Porta ao Lado”. São três filmes 

escritos e dirigidos por mulheres que se focam no tema da violência doméstica, em diferentes 

classes sociais e contextos. O projeto tem o apoio da APAV. 

Miguel Guilherme interpreta o marido agressor desta história. À NiT, conta que evocou a sua 

violência interior para a transmitir para esta personagem — e que foi importante que houvesse 

um ambiente seguro e de confiança no plateau para gravar as cenas mais intensas de violência. 

A rodagem aconteceu em maio, durante nove dias, e o resultado está quase a chegar.  

 

 



 

 

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) promoveu esta quinta-feira uma 

conferência online sobre 'O abuso e o assédio sexual no Futebol'. A sessão contou com a 

presença de José Lima, coordenador do PNED, Cristina Almeida, em representação do IPDJ, 

Miguel Nery, professor universitário, Jorge Silvério, psicólogo do desporto, Mónica Jorge, 

coordenadora do futebol feminino da FPF, Carla Ferreira, em representação da APAV, e Teresa 

Figueiras, membro do Observatório Nacional da Violência contra Atletas. 

Ao longo da sessão abordaram-se temas como os indicadores de assédio, os modos de 

abordagem à vítima, como agir caso se testemunhe uma situação de abuso ou assédio, as 

consequências e a importância de ações de sensibilização e prevenção. 



Miguel Nery, professor universitário, tem estudado as questões que envolvem a problemática e 

explanou alguns dos resultados dos seus estudos, frisando as dificuldades sentidas. "É um tema 

difícil de estudar porque muitas vezes não é reportado. As pessoas não falam sobre o assunto", 

referiu. 

Os atos de assédio e abuso sexual são transversais à idade, género e modalidade desportiva, 

pelo que as ações de prevenção e sensibilização são importantes e fundamentais junto da 

sociedade. "Tem de haver cada vez mais ações de sensibilização para alertar e dar a conhecer o 

tema, principalmente para que se possa ajudar as vítimas e perceber o que vai além do normal", 

apontou Mónica Jorge. No mesmo sentido, Carla Ferreira, membro da APAV, salientou que "não 

é preciso haver uma certeza absoluta, basta que haja uma suspeita para se poder fazer uma 

denúncia". 

Na 'plateia' estava presente Eduardo Marçal Grilo, ex-ministro da Educação e atual 

administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, que usou da palavra e fez questão de frisar a 

complexidade da questão. "As questões complexas têm todas uma resposta clara e simples 

mas... completamente errada", salientou Eduardo Marçal Grilo, acrescentando que "a escola 

tem um papel muito importante, tendo uma ação fundamental". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tema foi debatido na conferência virtual 'O abuso e o assédio sexual no futebol', 

promovida no âmbito do Plano Nacional de Ética no Desporto 

Os atletas, as organizações e os agentes desportivos têm de ter formação para dar resposta a 

situações de assédio, defendeu, esta quinta-feira, Cristina Almeida, representante do Instituto 

Português do Desporto e Juventude e Mónica Jorge, diretora da Federação Portuguesa de 

Futebol. 

Durante a conferência virtual 'O abuso e o assédio sexual no futebol', promovida no âmbito do 

Plano Nacional de Ética no Desporto, Cristina Almeida referiu existir uma estratégia, a 

implementar nos próximos quatro anos, que visa sensibilizar, dar resposta a denúncias, 

aconselhar, apoiar e dar formação especializada. 

"Os atletas têm de ser sensibilizados e formados para terem consciência dos comportamentos 

que não são aceitáveis e terem o poder de dizer que não lhe podem fazer isso", acentuou a 

representante do IPDJ, que sublinhou ser importante quem é alvo ou assiste a gestos 

desadequados saber onde se pode dirigir ou com quem falar. 



A diretora da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) Mónica Jorge frisou que se trata de "um 

problema silencioso" e por isso é difícil chegar "a quem sofre", para se fazer a denúncia, 

alertando para a necessidade de as pessoas estarem atentas, terem conhecimento e 

sensibilidade para o assunto. 

"Acho que as crianças e jovens ainda têm muita falta de conhecimento sobre o que passa para lá 

da linha do normal", vincou Mónica Jorge, para quem são importantes "ações de sensibilização". 

A dirigente da FPF considerou que quem está à frente das organizações desportivas tem de 

saber "que tem as pessoas certas" para se poder reagir quando existe um problema. 

"Têm de saber o que está certo e o que não está certo, para se poder ajudar", pormenorizou 

Mónica Jorge, enfatizando o posicionamento "na linha da frente" no combate a esses 

comportamentos por parte da FPF. 

A gestora da rede CARE da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), Carla Ferreira, 

adiantou estarem a ser acompanhadas pela organização "algumas situações" ligadas a "vários 

desportos", nomeadamente à ginástica e ao futsal, que acredita não serem representativas da 

realidade, por estar convicta de que "há situações que não viram ainda a luz do dia". 

Segundo a criminologista, essas situações acontecem "numa lógica de continuidade", casos que 

muitos conhecem e "ninguém fez nada". Em algumas ocorrências, por "razões válidas, mas que 

têm de ser desconstruídas". Por exemplo, o receio de a pessoa pôr em risco a carreira 

desportiva, para se libertar do abuso, ou por não querer defraudar as expectativas do clube ou 

da família. 

"A maior parte dos episódios, quando existe abuso sexual, nos casos mais graves, dá-se na 

sequência de um processo que vai havendo de aproximação, e que vai encurralando", explicou o 

psicólogo e investigador Miguel Nery. 

Segundo o docente da Universidade Europeia, normalmente há uma série de fatores que 

convergem e que levam a que haja uma maior tendência para que os abusos aconteçam "com 

determinadas pessoas e em determinadas situações". 

Os predadores costumam procurar "miúdos mais novos, mais isolados, muitas vezes com um 

isolamento social geral, não só no clube". Muitas vezes os abusos acontecem em áreas mais 

isoladas, como balneários, em casa ou no carro do treinador, "por vezes em contexto de 

competição, quando há viagens para fora, partilha de espaços, hotéis", alertou Miguel Nery. 

O psicólogo do desporto Jorge Silvério pediu atenção a identificar sinais, como mudanças de 

comportamento, alterações de humor, de atitude, de hábitos de sono ou alimentares, ao querer 

abandonar a atividade desportiva ou sentir raiva em situações aparentemente sem nexo. 

 



Segundo o clínico, vários destes sinais, juntos, "podem ser um sinal" e devem "acender uma 

luzinha de aviso". 

Jorge Silvério realçou a importância de "convencer a vítima a procurar ajuda" e recomendou que 

quando se percebe que se passa alguma coisa e se sente que a pessoa não tem as competências 

para ajudar, deve encaminhar a vítima para um serviço especializado. 

Cristina Almeida, do IPDJ, destacou a atenção dada a "todas as formas de abuso, sejam físicos, 

psicológicos ou sexuais. 

"Se nos focarmos apenas no abuso e no assédio sexual, estamos aqui a manifestar uma 

desvalorização para outro tipo de abusos que são tão gravosos e tão prejudiciais como os 

sexuais", disse. 

A responsável acrescentou estar previsto que algumas medidas no âmbito do Roteiro para a 

Proteção de Jovens Atletas "sejam estendidas aos atletas adultos". A meta é em 2023 ter um 

"guardião das organizações desportivas" em cada uma das federações e no ano seguinte cada 

clube ter na sua estrutura um destes agentes "protetor das crianças e jovens". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) iniciou no ano passado o acompanhamento 

de 91 pessoas na sequência de 62 crimes de homicídio, a maior parte delas mulheres, segundo 

um relatório da organização hoje divulgado. 

Segundo a organização, o Observatório de Crimes de Homicídio, cuja base de informação 

assenta na comunicação social, contabilizou em 2020 a existência de 89 crimes de homicídio em 

Portugal e 18 portugueses/as mortos/as no estrangeiro. 

De acordo com o relatório hoje divulgado, das 91 novas pessoas apoiadas pela Rede de Apoio a 

Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio e Terrorismo (RAFAVHT), 33 foram na sequência 

de homicídios tentados e 58 de homicídios consumados. 

A APAV diz que pandemia de SARS-CoV-2 fez temer uma alteração significativa no padrão e 

número de homicídios, pelos confinamentos obrigatórios e coabitação/maior aproximação física 

entre potenciais vítimas e pessoas agressoras, mas sublinha que se verificou um ligeiro 

decréscimo no número de processos de apoio. 

O apoio especializado a este tipo de vítimas surgiu em 2013, através da RAFAVHT e, até ao ano 

passado, apoiou um total de 723 pessoas. No mesmo ano, para apoiar as novas situações 

surgidas e as iniciadas em períodos anteriores, foram realizados 1.361 atendimentos. 

"O número de crimes de homicídio consumado e de homicídio tentado é efetivamente menor 

do que o número de utentes que beneficiaram do apoio da RAFAVHT(i.e. processos de apoio), 

pois, por cada crime ocorrido, surgem em acompanhamento várias vítimas e/ou vários 

familiares e amigos/as", esclarece a APAV. 

Dos 89 crimes de homicídio reportados em 2020 nos órgãos de comunicação social em Portugal, 

30 ocorreram em contexto de violência doméstica, sendo que 19 dizem respeito a relações de 

intimidade atuais ou passadas: 17 mulheres e dois homens. 

A APAV sublinha que "um homicídio não se resume ao ato em si e às pessoas diretamente 

envolvidas" e que "tem impacto em muitas outras pessoas", considerando fundamental que 

os/as familiares e amigos/as tenham apoio especializado. 



Em 2020, na origem dos 33 processos de apoio por homicídio tentado estiveram 24 crimes. Já os 

58 processos de apoio por homicídio consumado tiveram na sua base 35 crimes. 

A APAV apresenta hoje também o `site` apav.pt/vitimasdehomicidio, recentemente renovado, 

onde poderá ser consultada informação útil sobre os crimes de homicídio e terrorismo e o 

impacto que têm na vida das vítimas, familiares e amigos/as. 

Paralelamente, é hoje relançado e disponibilizado gratuitamente no website um conjunto de 

informações destinadas a crianças entre os 5 e 12 anos: o "Manual de Factos - O que esperar 

quando alguém que conheces foi vítima de homicídio" e "O Meu Diário - Livro de exercícios para 

crianças em luto após um homicídio". 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A consignação do IRS permite aos contribuintes atribuírem 0,5% do total do imposto pago ao 

Estado a uma instituição. 

Esta percentagem é retirada ao valor que o Estado recebe e não ao contribuinte. A APAV 

(Associação de Apoio à Vítima) solicita a sua ajuda na missão de apoiar vítimas de todos os 

crimes sem qualquer custo associado ao preencher a declaração do IRS. 

Ao aceder ao Portal das Finanças, no Quadro 11, que se encontra na folha “Rosto”, selecione o 

Campo 1101 (Instituições particulares de solidariedade social ou pessoas coletivas de utilidade 

pública). Indique, em seguida, o NIF da APAV – 502 547 952 – e selecione a opção IRS. 

A APAV acredita e trabalha para que em Portugal o estatuto da vítima de crime seja plenamente 

reconhecido, valorizado e efetivo. Apoiar as vítimas de crime, suas famílias e amigos, prestando-

lhes serviços de qualidade, gratuitos e confidenciais e contribuir para o aperfeiçoamento das 

políticas públicas, sociais e privadas centradas no estatuto da vítima. A Associação Portuguesa 

de Apoio à Vítima (APAV) é uma instituição particular de solidariedade social, pessoa coletiva de 

utilidade pública, que tem como objetivo estatutário promover e contribuir para a informação, 

proteção e apoio aos cidadãos vítimas de infrações penais. 

É, em suma, uma organização sem fins lucrativos e de voluntariado, que apoia, de forma 

individualizada, qualificada e humanizada, vítimas de crimes, através da prestação de serviços 

gratuitos e confidenciais. 

Ao ajudar, divulgue nas suas redes socias a #recomecardozero. 

 

 

 



 

 

 

A pandemia de covid-19 “aumentou a severidade” dos casos de violência doméstica nos Açores, 

região com uma elevada taxa de incidência destas situações.  

Este ano ainda não existem números totais, mas a APAV assinala “um aumento” de situações, 

cuja “complexidade de actuação se manteve”. Apontando uma “ligeira diminuição no número 

de processos de apoio de 2019 para 2020”, a gestora do gabinete de apoio à vítima da APAV de 

Ponta Delgada, Raquel Rebelo assinala que “os casos tiveram uma maior severidade”. 

Dados avançados de 2019 indicam que o gabinete de Ponta Delgada (ilha de São Miguel) da 

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) registou um total de 1.011 atendimentos a 285 

vítimas de 1.048 crimes. 

Maria José Raposo, coordenadora da UMAR — União de Mulheres Alternativa Resposta/Açores 

alerta que a pandemia originou casos com “contornos mais severos”, por exemplo de mulheres 

“com mais de 60 anos, que toda a vida tiveram na conjugalidade comportamentos graves de 

violência e chegaram uma altura em que, física e psicologicamente, já não conseguem suportar 

tamanha violência”. 

Para a responsável, a elevada incidência de casos de violência doméstica nos Açores poderá ser 

justificada por padrões de uma “sociedade patriarcal” incutidos e "transmitidos pela mãe ou 

pelo pai”. 

Isto faz com que as vítimas “minimizem todos os sinais de violência conjugal”, submetendo-se a 

comportamentos agressivos, descreveu. 

“Estamos ainda com resquícios bastante acentuados de uma sociedade patriarcal, em que o 

homem ainda prevalece nas relações. Se isto for incutido às raparigas, elas partem para aquela 

relação já em desigualdade. Portanto, vão ser submetidas a uma subjugação emocional, física, 

psicológica, económica e financeira”, explicou à Lusa a coordenadora da UMAR/Açores. 



Paralelamente à violência conjugal, a técnica de apoio à vítima da UMAR revela ainda a 

existência com “muita frequência” de casos de violência dos filhos sobre pais, em concreto 

“sobre as mães” e que “têm muito a ver com consumos de álcool e outras substâncias”. 

A ilha de São Miguel, onde está situado em Ponta Delgada o gabinete de apoio à vítima da 

APAV, tem perto de 80% dos de casos de violência. 

As denúncias surgem “via contacto telefónico, através da própria vítima e da comunidade, 

nomeadamente vizinhos, conhecidos, amigos, familiares, e até de colegas de trabalho”, segundo 

dados da APAV. 

Relativamente às faixas etárias, as vítimas mais frequentes têm entre os 25 e os 54 anos de 

idade. Na maioria dos casos, os agressores são cônjuges ou ex-cônjuges. 

Em 2020, ano que abrange a pandemia de covid-19, a APAV “apoiou 250 pessoas vítimas de 

crime”. 

Em causa estão situações que “já vinham ocorrendo”, mas que se intensificaram com o 

confinamento e a convivência mais permanente entre as vítimas e os agressores, levando a uma 

actuação que implicou “mais articulações com outras entidades”, nomeadamente ao nível da 

saúde, habitação e com a PSP. Segundo a responsável, “as convivências prolongadas vieram a 

acentuar escaladas de violência”. 

Maria José Raposo adiantou que a UMAR tem realizado, por ano, “entre 60 a 70 ações de 

formação de igualdade de género”. Nos Açores existe uma rede integrada de apoio à mulher 

vítima de violência que junta várias instituições com repostas nestas áreas e linhas telefónicas 

que funcionam diariamente. 

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprovou em junho, por unanimidade, 

um voto de protesto apresentado pelo PSD contra “toda e qualquer forma de violência 

doméstica”. 

“Os Açores têm sido, sucessivamente, a região do país com maior taxa de incidência de casos de 

violência doméstica”, justificou na ocasião a deputada social-democrata Sabrina Furtado, no 

plenário da Assembleia Legislativa dos Açores. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

A campanha Elogia tem como principal objetivo promover a prática do elogio no dia-a-dia 

das/os portugueses, melhorando as relações pessoais, laborais e sociais com este simples gesto 

diário: elogiar. 

A primeira ação da campanha Elogia está já a decorrer com a doação de 1 euro à Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) por cada compra do Livro de Elogios (Pack digital). O 

arranque da campanha Elogia em parceria com a APAV tem um valor inestimável, referem os 

promotores da iniciativa, uma vez que a associação que presta apoio a vítimas de crime, e aos 

seus familiares e amigos, é a primeira a reconhecer a importância do elogio no processo de 

construção e reconstrução da autoestima de qualquer vítima. 



A campanha Elogia vai estar a decorrer até ao final do ano de 2021 no site Elogia.pt, e nas redes 

sociais do projeto (Facebook e Instagram), com ações específicas que vão ser anunciadas ao 

longo do tempo. 

O Livro de Elogios já está disponível em mais de 10 mil entidades públicas e privadas 

portuguesas, nas mais variadas áreas, como a saúde, o comércio local, a cultura, a restauração e 

a área wellness, entre muitas outras. 

Empresas como CUF, El Corte Inglés e Altice são exemplos de negócios que adotaram o Livro de 

Elogios, permitindo o reconhecimento dos clientes pelo serviço prestado ou até mesmo entre as 

equipas de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Organização apoia dezenas de mulheres grávidas e mães com bebés até dois anos. 

No antigo presídio militar de Santarém desenvolve um negócio social chamado ReUse by Ajuda 

de Mãe, que procura combater o isolamento social e as dificuldades de mães desempregadas e 

sem grandes fontes de rendimentos. Muitas das mulheres apoiadas são imigrantes. 

O gabinete da Ajuda de Mãe de Santarém trabalha há cerca de dez anos na região no apoio e 

aconselhamento a grávidas e mães recentes. Para além do acompanhamento social que presta 

aos mais diversos níveis, a organização tem em funcionamento o projecto ReUse by Ajuda de 

Mãe, destinado a mães desempregadas, que passa pelo reaproveitamento de tecidos e 

confecção de novas peças reutilizáveis, como, por exemplo, sacos para compras ou toalhitas 

desmaquilhantes. 

A oficina de costura funciona num espaço do antigo presídio militar de Santarém. As artesãs são 

mães recentes que foram ensinadas na arte da costura e ali encontram um porto de abrigo para 

combater a solidão do desemprego e o conforto da companhia de quem está no mesmo barco. 

As peças são depois postas à venda, quer no Instagram da Ajuda de Mãe de Santarém quer em 

lojas da cidade e não só. As receitas destinam-se às costureiras. 



É um negócio social ambientalmente sustentável, com aproveitamento de materiais doados por 

fábricas têxteis e outras entidades que, em muitos casos, iriam para o lixo. 

Muitas mulheres apoiadas são imigrantes 

O sector administrativo da Ajuda de Mãe de Santarém funciona nas antigas instalações da 

extinta Junta de Freguesia de São Nicolau, não muito longe da oficina de costura. No ano 

passado a Ajuda de Mãe de Santarém acompanhou cerca de cem famílias. Actualmente 

acompanha cerca de 45. 

Os desafios vão mudando consoante a conjuntura. A equipa teve de se adaptar a uma situação 

de forte imigração, como a que existe actualmente, com mães de culturas completamente 

diferentes e que cuidam dos bebés de forma diferente. Muitas das mulheres que recorrem ao 

seu apoio são imigrantes - brasileiras, africanas, asiáticas – e na maioria desempregadas. 

“O ano passado tivemos mais mães de outras nacionalidades do que portuguesas. Foi uma das 

grandes mudanças ao nível do nosso trabalho”, diz a O MIRANTE a socióloga Sofia Tormenta, 

coordenadora do gabinete da Ajuda de Mãe de Santarém, que conta ainda com a colaboração a 

tempo inteiro com duas educadoras sociais e o apoio de vários voluntários. 

“As pessoas chegam com os mais diversos problemas, como desemprego, querer integrar filhos 

em creche e não conseguir, dificuldades económicas, questões relacionadas com a maternidade 

e o vínculo mãe-filho”, explica Sofia Tormenta. A isso, por vezes, soma-se a barreira da língua e a 

dificuldade em tratar de processos burocráticos, entrando aí também a Ajuda de Mãe para 

ajudar a ultrapassar dificuldades na relação com serviços públicos como a Segurança Social. 

Já problemas de outra natureza, como casos de violência doméstica, são reencaminhados para 

as entidades competentes, como a APAV. “Aqui em Santarém há um funcionamento em rede 

muito bom entre as diversas entidades”, sublinha. 

O apoio das autarquias e a visita do AXN 

Sofia Tormenta enaltece a confiança manifestada tanto pela União de Freguesias da Cidade de 

Santarém como pela Câmara de Santarém com a cedência de instalações à organização, que no 

dia 2 de Julho teve mais um apoio extra: o canal televisivo AXN White esteve nas instalações do 

antigo presídio para doar materiais de costura e tecidos que vão ser agora transformados em 

novas peças. 

Trinta anos ao serviço das mães e dos bebés 

A Ajuda de Mãe é uma instituição de solidariedade social com estatuto de utilidade pública e 

sem fins lucrativos. Tem como principal objectivo apoiar as famílias de modo a que o 

nascimento do bebé seja um factor de melhoria da sua vida e da vida familiar. O apoio é feito 

através de acompanhamento psico-social, acolhimento, formação e reintegração profissional. É 



uma entidade com vasta experiência na área da formação certificada, nomeadamente em 

cursos de formação profissional. A Ajuda de Mãe nasceu em Lisboa, a 29 de Agosto de 1991, por 

iniciativa de um grupo da sociedade civil. Presta atendimento e garante acolhimento sem 

custos, em caso de necessidade, a grávidas adultas e adolescentes bem como mães 

adolescentes. As residências situam-se na zona de Lisboa. O gabinete de Santarém existe há dez 

anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El proyecto sobre coordinación policial internacional en cibercrimen y abuso sexual infantil ha 

generado la herramienta de análisis forense digital 4NSEEK, especializada en este tipo de delito. 

El proyecto 4NSEEK (Forensic Against Sexual Exploitation of Children), iniciado en enero de 

2019, ha sido cofinanciado por la Unión Europea (UE) por medio del programa de financiación 

Internal Security Fund - Police en su convocatoria ISFP-2017-AG-CYBER. El proyecto ha estado 

coordinado por INCIBE y han participado Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional y 

Guardia Civil, a través del Ministerio del Interior y la Policía de Malta), universidades 

(Universidad de León, Universidad de Malta y la Universidad de Groningen) y la Asociación 

Portuguesa de Apoyo a las Víctimas (APAV). 

Este proyecto, de dos años y medio de duración, ha finalizado a finales de junio de 2021 

después de haber alcanzado los objetivos planteados en la lucha contra el abuso sexual infantil. 

Las iniciativas desarrolladas han estado alineadas con los objetivos del proyecto, centrados en 

cuatro líneas de actuación: la cooperación internacional con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 

Fiscalías de diferentes países; el suministro y uso de la herramienta de análisis forense digital, 

4NSEEK, desarrollada en el marco del proyecto; las campañas de concienciación, como 

#StopAbusoMenores; y la capacitación específica en este tipo de delito para policías, jueces o 



fiscales a través de eventos, como el Summer BootCamp 2019 y los talleres específicos en el 

Safer Internet Day 2021. 

Resultados obtenidos 

El proyecto ha generado la herramienta de análisis forense digital, 4NSEEK, especializada en este 

tipo de delito y que incluye mejoras innovadoras basadas en las necesidades identificadas por 

los cuerpos policiales implicados en el proyecto. Además de las capacidades clásicas de este tipo 

de herramientas, incluye innovaciones que han aplicado la investigación científica en técnicas de 

inteligencia artificial y reconocimiento automático en el campo de la visión artificial llevada a 

cabo por parte de las universidades participantes. Entre otras mejoras, se encuentran la 

detección automática de menores o el reconocimiento de órganos sexuales en escenas de 

contenidos multimedia, así como la generación de resúmenes inteligentes de vídeos. 

Estos avances permiten a los agentes analizar de forma automática grandes volúmenes del 

material multimedia incautado, para centrar su esfuerzo en una inspección visual del más 

relevante detectado con alta fiabilidad por la herramienta, produciéndose así un ahorro de 

tiempo significativo. La herramienta 4NSEEK ha sido solicitada por más de 250 policías de más 

de 50 países de todo el mundo, especializadas en la lucha contra los abusos sexuales a menores. 

De entre todas estas solicitudes, más de 100 ya cuentan con la herramienta operativa, 

incluyendo entre ellas a la EUROPOL. 

Otro de los resultados obtenidos en el marco de este proyecto ha sido la elaboración de un 

procedimiento forense que aúna en un único documento la visión legal y técnica del análisis 

forense digital en el marco legislativo español y revisado por las policías españolas participantes 

en el proyecto. 

Por último, y con el fin de ampliar la perspectiva sobre esta problemática, se ha constituido un 

grupo multidisciplinar de expertos formado, tanto por profesionales de las entidades 

participantes del proyecto como por profesionales de otras entidades de referencia en este 

ámbito, como agentes policiales, expertos en líneas de ayuda, investigadores o profesionales de 

la comunicación. 

Las entidades externas al proyecto que han participado en esta actividad han sido: EUROPOL, 

UNICEF España, la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) y 

EU KIDS ONLINE. Las aportaciones de este grupo han resultado esenciales para el diseño de la 

campaña de concienciación #StopAbusoMenores que cuenta con diferentes materiales, tales 

como infografías, vídeos, entradas de blog y un completo monográfico, dirigidos a familias, 

escuelas y la sociedad en su conjunto para conocer, prevenir, reducir y afrontar este tipo de 

riesgos. 



 

 

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima apresenta as Estatísticas APAV | Vítimas de 

Homicídio – Relatório Anual 2020, acompanhadas de uma Infografia, onde podem ser 

consultados os dados relativos ao trabalho da APAV no apoio a vítimas, familiares e amigos/as 

decorrentes de situações de homicídio tentado, homicídio consumado e ataques terroristas. 

O apoio especializado a este tipo de vítimas surgiu em 2013, através da Rede de Apoio a 

Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio e Terrorismo e, até ao ano transato, apoiou 723 

pessoas. Neste ano, para apoiar as novas situações surgidas e as iniciadas em períodos 

anteriores, foram realizados 1.361 atendimentos. 

Em 2020, foram apoiadas 91 pessoas: 33 na sequência de homicídios tentados e 58 na 

sequência de homicídios consumados. A maioria dos/as utentes era do sexo feminino. 

Paralelamente, a atividade do Observatório de Crimes de Homicídio revela, em 2020, a 

existência de 89 crimes de homicídio em Portugal e 18 portugueses/as mortos no estrangeiro. 

Dos 89 crimes de homicídio reportados em 2020 nos Órgãos de Comunicação Social em 

Portugal, 30 ocorreram em contexto de Violência Doméstica, sendo que 19 dizem respeito a 

relações de intimidade atuais ou passadas: 17 pessoas do sexo feminino e 2 do sexo masculino. 

A APAV apresenta hoje também o site apav.pt/vitimasdehomicidio, recentemente renovado, 

onde poderá ser consultada informação útil sobre os crimes de homicídio e terrorismo e o 

impacto dos mesmos na vida das vítimas, familiares e amigos/as. 

Paralelamente, é hoje relançado e disponibilizado gratuitamente no website um conjunto de 

duas brochuras destinadas a crianças entre os 5 e 12 anos: o "Manual de Factos – O que esperar 

quando alguém que conheces foi vítima de homicídio" e "O Meu Diário – Livro de exercícios 

para crianças em luto após um homicídio". 



 

Equipa Móvel APAV 

A Câmara Municipal de Alijó, em parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

(APAV), celebrou um protocolo de intervenção e resposta às vítimas de violência que contempla 

a implementação de uma Equipa Móvel de Apoio à Vítima de Violência Doméstica e de Género 

(EMAV), a operar no Gabinete de Ação Social do Município. 

A EMAV permite o acesso a serviços dentro desta temática, especializados em situações de 

intervenção junto às vítimas, tendo como objetivo a prestação de serviços gratuitos, 

confidenciais e qualificados, de apoio emocional, jurídico, psicológico e prático, a vítimas de 

violência doméstica e de género. 

A EMAV Douro é constituída por profissionais com formação e experiência em diferentes áreas 

e que visa prestar e proporcionar às vítimas uma resposta multidimensional que pressupõe o 

fortalecimento e a intervenção juntos dos grupos mais fragilizados. 

Além do acompanhamento processual e atendimento, a EMAV inclui, um enfoque na prevenção 

e sensibilização para as temáticas da violência, através da realização e dinamização de ações 

junto da comunidade escolar, de parceiros e da população em geral do concelho. 

Horário de atendimento presencial: 

Terças-feiras, das 9h30h às 12h30h. 

Telemóvel: 962 100 511 | Telefone: 259 957 104 

Email: emav.douro@apav.pt accao.social@cm-alijo.pt 
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Projetos 

Gabinete de Apoio à Vítima OESTECIM em cooperação com APAV 

Designação do Projeto | Gabinete de Apoio à Vítima OESTECIM em cooperação com APAV 

Código do projeto | POISE-03-4437-FSE-000301 

Objetivo principal | O Gabinete Intermunicipal de Apoio à Vítima pretende-se constituir como 

estrutura de abrangência regional ao nível dos municípios do Oeste e destina-se a apoiar vítimas 

de violência doméstica da região. A OesteCIM espera, através da criação desta resposta, a 

operar pela APAV, garantir a estas vítimas o acesso a atendimento e apoio emocional, prático e 

especializado, ao nível social, psicológico e jurídico, em função das necessidades individuais. 

Região de Intervenção | Região Oeste 

Entidade Beneficiária | OesteCIM 

Data de início | 

Data de conclusão | 

Custo total elegível | 62.750,00 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FSE 53.337,50 EUR 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

Atividade 1- Atendimento a vítimas de violência doméstica 

Esta atividade tem como objetivo a criação de estrutura de apoio à vítima no território da 

OesteCIM para a realização de atendimentos a vítimas de violência doméstica nos respetivos 

municípios. Implicará a criação/adaptação e preparação de instalações pela CIM/Municípios, 

tendo em vista a criação da estrutura e seus polos de atendimento, no respeito pelo “Guia de 

Requisitos Mínimos” da CIG. Espera-se ainda, após assegurados esses requisitos, iniciar o seu 

funcionamento, a operar pela APAV, aumentando o apoio às vítimas de violência doméstica dos 

municípios. O modelo de intervenção da APAV inclui atendimento inicial, de caráter genérico e 

de avaliação das necessidades individuais da vítima, e atendimento especializado, nas 

dimensões social, psicológica e/ou jurídica. Com a operação da APAV e em articulação 

com a OesteCIM, o atendimento será realizado em itinerância pelos municípios. Prevê-se 

a realização de 635 atendimentos a vítimas de violência doméstica, cf. registos de processos. 



Atividade 2- (In) formação e sensibilização 

Esta atividade tem como objetivo a informação e sensibilização das comunidades, parcerias e 

população dos municípios da CIM para a existência de uma nova resposta de apoio a vítimas de 

violência doméstica na região, promovendo-se a procura de apoio e sensibilizando-se para o 

fenómeno da violência doméstica e recursos existentes no território. 

Prevê-se a realização de uma campanha local, para a divulgação de informação acerca da nova 

estrutura de apoio junto da população dos municípios da CIM. Por fim, tendo em vista a 

aproximação aos municípios, o fortalecimento de parcerias e o trabalho em rede, prevê-se a 

realização de um dia aberto, que permita às parcerias locais e regionais conhecer a nova 

estrutura a atuar no território e o seu modelo de funcionamento. As fontes de verificação serão 

registos de imagem, notícias sobre os eventos e folhas de presenças (quando aplicável). 

Atividade 3- Material de divulgação da nova estrutura de apoio à vítima 

Em complemento à atividade anterior, a presente visa o desenvolvimento de materiais de 

divulgação da nova estrutura de apoio, a implementar no território da CIM Oeste, esperando-se 

aumentar o (re) conhecimento do fenómeno da violência doméstica e dos recursos locais e 

regionais existentes e contribuindo-se, desta forma, para o aumento da probabilidade de 

procura de apoio por parte das vítimas de violência doméstica a residir nos municípios da CIM. 

Serão, para o efeito, desenvolvidos conteúdos para a criação e produção de folhetos 

informativos e cartazes, a disseminar em locais estratégicos dos municípios da CIM, bem como 

junto de parceiros-chave e da população em geral. Os materiais de divulgação produzidos serão 

também utilizados e distribuídos nos eventos propostos na atividade 2 desta operação. 

Prevê-se a produção de 10.000 folhetos e de 5.000 cartazes (tiragens aproximadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 anos, 20 causas: Luz Saúde e APAV realizam conferência 

 

Conheça os sinais da violência doméstica e como agir nesta conferência online, a 9 de Julho, 

organizada em parceria com a APAV. 

A Luz Saúde e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) vão realizar, no próximo dia 9 

de Julho, um webinar gratuito sobre violência doméstica, destinado a profissionais de saúde e 

aberto a todos os cidadãos em geral que tenham interesse neste tema. Esta conferência surge 

no âmbito da iniciativa ‘20 anos, 20 causas’ com que o grupo Luz Saúde está a comemorar o seu 

20.º aniversário, sendo a APAV uma das instituições apoiadas. 

A violência doméstica: 

É um dos problemas mais atuais na sociedade portuguesa; 

Registou um agravamento com os isolamentos impostos pela pandemia de COVID-19; 

Para ser combatida e prevenida, impõe sensibilizar e capacitar todas as pessoas, e em particular 

os profissionais de saúde, de forma a reconhecerem os principais sinais de alerta deste crime 

para poderem ajudar as vítimas. 

O webinar “Violência doméstica: conheça os sinais e saiba como agir” pretende contribuir para 

este objetivo, proporcionando aos participantes uma abordagem sobre o fenómeno, os sinais e 



as consequências da violência doméstica, bem como as formas de ajudar as vítimas que estão 

ao alcance de todos. 

A APAV é uma instituição particular de solidariedade social que visa “apoiar as vítimas de crime, 

suas famílias e amigos, prestando-lhes serviços de qualidade, gratuitos e confidenciais”, bem 

como “contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas, sociais e privadas centradas no 

estatuto da vítima”. A sua criação, em 1990, surgiu da constatação dos seus fundadores de que, 

“no ‘caras ou coroas’ da vida, raramente a face da vítima fica para cima”. E apela, por isso, à 

mobilização de todos os cidadãos. 

Na Luz Saúde, também ajudamos a manter a face das vítimas para cima. 

Data e horário: 9 Julho 2021, 13h 

Inscrições (obrigatórias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Professor da Universidade Europeia é orador na conferência sobre “O Abuso 

e o Assédio Sexual no Futebol” 

 

A conferência online “O Abuso e o Assédio Sexual no Futebol” decorre já na próxima quinta-

feira, dia 15 de Julho, pelas 14h30. Esta sessão procura debater, sensibilizar e promover a 

reflexão sobre esta problemática e conta com um conjunto de oradores de diversas áreas com 

um reconhecido mérito no trabalho desenvolvido neste âmbito, entre eles, o professor Miguel 

Nery da Universidade Europeia. 

Os testemunhos de atletas internacionais de alto rendimento, que nos últimos tempos, 

revelaram ter sido vítimas de assédio e abuso sexual, provocou uma maior mobilização e 

reflexão sobre esta problemática no desporto. Dada a importância desta temática para o setor 

do desporto, de maneira geral, surgiu assim a oportunidade de criar uma conferência com o 

objetivo de promover o debate e a sensibilização desta temática no âmbito do futebol. 

Esta conferência é promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), através 

do Plano Nacional de Ética no Desporto, e dirige-se a todas as entidades e agentes com 

interesse e ligação à problemática em debate. Conta com o apoio de diversas entidades, entre 

estas a Federação Portuguesa de Futebol, a APAV e a Universidade Europeia. 

Para assistir à sessão na plataforma deverá inscrever-se até às 18h do dia 14 de Julho. A sessão 

será também transmitida em direto no Facebook do IPDJ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dez anos volvidos desde a primeira edição do festival de arte micaelense, a pandemia de COVID-

19 forçou a um interlúdio, que chegou, em 2020, na forma de edição 9.5, um formato híbrido 

entre o presencial e o online 

A celebração surge um ano mais tarde, em 2021, com uma décima edição plena, que regressa à 

“fisicalidade do festival”, refletindo sobre o “que pode ser um lugar de convite num contexto de 

arte contemporânea” e a desconstrução e desmistificação “desses lugares e dos rituais, dos 

protocolos que estão associados às artes visuais, no sentido de criar abrangência e trazer as 

pessoas para uma excursão”, explica à Lusa Jesse James, co-diretor artístico. Entre 15 e 24 de 

julho, o festival regressa a São Miguel, com exposições, arte pública, espetáculos e 

performances, que podem ser visitados livremente ou através das excursões diárias, criadas 

pelas Talkie Walkie, um grupo do Porto que desenha circuitos culturais para turistas.Os 

formatos são variados e implicam diferentes níveis de compromisso. As excursões podem durar 

entre três a oito horas, acontecer de dia ou de noite e podem ser feitas a pé, de bicicleta, ou 

envolver deslocações de autocarro. 

“A ideia é garantir uma situação em que vais ver uma exposição, a seguir vais dar um mergulho, 

depois vais comer e, se calhar, vês um espetáculo, depois ainda conheces alguém, um geólogo 



da Universidade dos Açores, que vai partilhar contigo mais informação, sempre em relação com 

os projetos, mas também a partir da ilha”, adianta Jesse James. 

Apesar de todas serem “’kid friendly’”, há "uma excursão a pensar num público mais jovem”, 

que foi “desenhada em especial para pais e filhos, tem uma outra escala e outras dinâmicas”, 

revela Sofia Carolina Botelho, co-diretora artística. 

Para conhecer as peças todas do festival, é necessário “participar em todas as excursões”, mas 

“vai valer 'super' a pena”, confessa a responsável. 

Admitindo que essa não é uma possibilidade para todos, convida também as pessoas a 

explorarem individualmente os espaços. 

Jesse James refere que, apesar de haver excursões que coincidem com o horário laboral, houve 

o cuidado de não “sobrecarregar a experiência e ter espaço”, procurando “gerar um equilíbrio 

na experiência”, que tem “uma dimensão de lazer e de ócio, muito presente na estrutura das 

excursões”. 

Esta versão do festival reflete também um amadurecimento feito ao longo de dez anos: “Uma 

das coisas em que estamos a pensar muito é como é que abrandamos a programação do 

festival. Não no sentido de fazer menos coisas, mas de dar espaço às coisas, e ao público 

também, para o público não se sentir apressado”, afirma o organizador. 

Mas abrandar não é parar, e a organização traz, este ano, uma maratona, que acontece no 

último dia do festival. Uma iniciativa proposta pelo Ilhas Studio, organizada pelo Azores Trail 

Run e que conta com o apoio da Associação de Atletismo de São Miguel. 

A esta corrida associam-se várias entidades, como a AMAR, a APAV, a Solidaried’arte, a Amnistia 

Internacional e a Arrisca, para “agrupar essas pessoas e gerar um espaço de manifesto e um 

espaço onde devemos falar sobre causas e situações que nos afligem, que nos preocupam, 

sejam os direitos gay, seja a questão feminista, a dimensão ecológica, a questão do 

colonialismo, etc.”, a ideia é “levar ao peito a causa que nos move”, esclarece Jesse. 

O percurso total é de 42 quilómetros, com partida nas Sete Cidades e meta no 'skatepark' da 

Relva, mas há também uma meia-maratona e etapas mais curtas. Há ainda uma mini-maratona, 

“para os mais jovens e os menos resistentes”, ressalva Sofia Carolina Botelho. 

 

 

 

 



 

 

 

 

A APAV entende que uma criança deve ser considerada vítima de violência doméstica quando é 

exposta ao crime e não apenas quando é o destinatário principal da violência exercida, mas criar 

um estatuto autónomo não é necessariamente a solução. 

"Para nós sempre foi essencial que a criança seja considerada uma vítima de violência 

doméstica. Não só, como é óbvio, quando é vítima e destinatário primeiro dessa violência, mas 

também quando é exposta a essa violência. A nossa questão prende-se com haver uma falta de 

visão integrada do ponto de vista legislativo dos vários tipos de vítimas, dos vários tipos de 

direitos e de haver muitas vezes apenas a legislação do momento, do impulso, e que isso, em 

última análise, acaba por tornar menos operacional a lei", disse o presidente da APAV, João 

Lázaro, em entrevista à Lusa a propósito dos 30 anos da associação que se assinalam esta 

quinta-feira. 

A Assembleia da República voltará a discutir o tema do estatuto de vítima autónoma de 

violência doméstica para as crianças expostas ao crime por via de uma petição pública, que já 

conta com mais de 26 mil assinaturas (apenas são necessárias quatro mil para a admissão no 

parlamento). 



A petição é subscrita pela presidente honorária, Manuela Eanes, e a atual presidente, Dulce 

Rocha, do Instituto de Apoio à Criança, pelo antigo ministro da Administração Interna Rui 

Pereira, o advogado Garcia Pereira, mas também por associações como a Associação Dignidade; 

Associação de familiares e amigos/as de Vítimas de femicídio- ACF, Associação Das Mulheres 

Contra A Violência, Mulheres De Braga, Associação Abraço ou a UMAR - União de Mulheres 

Alternativa e Resposta. Clarificar a aplicação das leis 

A discussão pode regressar menos de um ano passado sobre o chumbo em dezembro de 2019 

no parlamento de projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PAN nesse sentido. Já em maio 

deste ano o parlamento voltou a debater o tema, a propósito da proposta do Governo para 

rever o regime jurídico de prevenção da violência doméstica, estando a matéria a ser trabalhada 

em sede de especialidade. 

Se alguns partidos se batem pela criação de estatuto autónomo, a sua necessidade não parece 

evidente, entende João Lázaro, que defende outra abordagem. 

"Para nós é óbvio que a criança exposta deve ser protegida pela lei. Deve ser, de um ponto de 

vista da lei que proteja as vítimas de crime e não de começarmos a colecionar estatutos ou a 

fazermos anexos de estatutos ou `puxadinhos` de estatutos", disse João Lázaro, que entende 

que é preciso "pensar nas vítimas de crime face às suas necessidades conforme o tipo de crime 

do ponto de vista mais integrado, e até mais holístico, do sistema de justiça". 

Mais do que novas leis, João Lázaro diz que é preciso "uma clarificação" das que existem, 

referindo que estão consagradas na legislação "soluções que estão muito longe de serem 

praticáveis", com "muitos buracos" e omissões de direitos, o que faz parecer que "ninguém se 

parece ter preocupado muito com a sua operacionalização". 

Há ainda "uma característica muito nossa enquanto comunidade": a "grande diferença" entre o 

que está legislado, os "edifícios jurídicos magníficos" e a sua concretização, "a sua efetivação 

todos os dias, para os beneficiários reais que devem existir". 

Num contexto europeu no qual se estimam 75 milhões de vítimas de crime todos os anos, com 

muitas vítimas invisíveis, não declaradas, não registadas, João Lázaro destaca o papel de 

associações como a APAV para chegar às chamadas "cifras negras" e ajudar a trazê-las para 

dentro do sistema, garantindo apoio e direitos. 

 

 

 

 



 

APAV. Violência doméstica na base de 46% dos homicídios ocorridos em 2019 

 

Rede de Apoio da APAV segue cada vez mais familiares e amigos de vítimas de 
homicídio. Em 2019, acompanhou 99 novos casos, entre os quais 41 filhos de vítimas. 

Observatório registou 120 crimes 

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) tem há sete anos uma Rede de Apoio a 

Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio e de Vítimas de Terrorismo. O nome diz quase 

tudo sobre o propósito da estrutura, mas para lá do acompanhamento propriamente dito, os 

dados recolhidos junto dos utentes permitem traçar anualmente um panorama do homicídio 

em Portugal - e em 2019, o retrato é claramente marcado pelo impacto da violência doméstica 

nas motivações para o crime. 

No relatório divulgado esta terça-feira, em que são analisados os 62 casos de homicídio em 

acompanhamento, conclui-se que “52% dos autores de homicídio tentado e 42% dos autores de 

homicídio consumado” tinham uma relação de intimidade (cônjuges, companheiros, ex-

companheiros, namorados ou ex-namorados) ou familiar (pais, mães ou filhos) com a vítima. E, 

segundo a APAV, foi possível apurar que essa proximidade esteve na origem de quase metade 

(46%) dos homicídios tentados e consumados. No primeiro caso, 87,5% das vítimas são 

mulheres, no segundo 66,7%. Em 63% dos casos, o agressor conhecia a vítima e na esmagadora 

maioria era um homem (há apenas três mulheres homicidas). 

Foram esses 62 crimes (44 consumados e 18 na forma tentada), praticados por 71 agressores 

(três foram cometidos por mais do que uma pessoa), que, no ano passado, levaram até à APAV 

99 familiares e amigos de vítimas, e também sobreviventes. A maioria dos pedidos de apoio (71) 

surge na sequência de homicídios consumados, um absoluto recorde: desde a criação da rede 

que nunca tinham sido ultrapassados os setenta casos - a média dos últimos seis anos foi, aliás, 

de 45. 



"Os números claramente dispararam, há mais pedidos de apoio de filhos e pais, e de pessoas 

que assistiram aos crimes. Um crime nunca traz uma só vítima, o sofrimento espalha-se por 

muita gente. É uma cadeia muito grande", explica Carla Ferreira, responsável pela rede de Apoio 

da APAV. 

A procura de ajuda na sequência de tentativas de homicídio (não consumado) tem vindo no 

sentido contrário, decrescendo desde 2014, o que atenua o número total de pedidos – ainda 

assim, desde 2014 que não era tão elevado. 

As mulheres são quem mais pede ajuda (63,6%) para ultrapassar a morte de um familiar ou 

amigo, ou a tentativa de homicídio em que era ela a vítima. Vinte sobreviventes estão a ser 

acompanhados pela APAV, a que se juntam 41 filhos de vítimas (34 dos quais perderam o pai ou 

a mãe), 12 pais ou mães, 9 irmãos, entre outros. 

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) tem há sete anos uma Rede de Apoio a 

Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio e de Vítimas de Terrorismo. O nome diz quase 

tudo sobre o propósito da estrutura, mas para lá do acompanhamento propriamente dito, os 

dados recolhidos junto dos utentes permitem traçar anualmente um panorama do homicídio 

em Portugal - e em 2019, o retrato é claramente marcado pelo impacto da violência doméstica 

nas motivações para o crime. 

No relatório divulgado esta terça-feira, em que são analisados os 62 casos de homicídio em 

acompanhamento, conclui-se que “52% dos autores de homicídio tentado e 42% dos autores de 

homicídio consumado” tinham uma relação de intimidade (cônjuges, companheiros, ex-

companheiros, namorados ou ex-namorados) ou familiar (pais, mães ou filhos) com a vítima. E, 

segundo a APAV, foi possível apurar que essa proximidade esteve na origem de quase metade 

(46%) dos homicídios tentados e consumados. No primeiro caso, 87,5% das vítimas são 

mulheres, no segundo 66,7%. Em 63% dos casos, o agressor conhecia a vítima e na esmagadora 

maioria era um homem (há apenas três mulheres homicidas). 

Foram esses 62 crimes (44 consumados e 18 na forma tentada), praticados por 71 agressores 

(três foram cometidos por mais do que uma pessoa), que, no ano passado, levaram até à APAV 

99 familiares e amigos de vítimas, e também sobreviventes. A maioria dos pedidos de apoio (71) 

surge na sequência de homicídios consumados, um absoluto recorde: desde a criação da rede 

que nunca tinham sido ultrapassados os setenta casos - a média dos últimos seis anos foi, aliás, 

de 45. 

"Os números claramente dispararam, há mais pedidos de apoio de filhos e pais, e de pessoas 

que assistiram aos crimes. Um crime nunca traz uma só vítima, o sofrimento espalha-se por 



muita gente. É uma cadeia muito grande", explica Carla Ferreira, responsável pela rede de Apoio 

da APAV. 

A procura de ajuda na sequência de tentativas de homicídio (não consumado) tem vindo no 

sentido contrário, decrescendo desde 2014, o que atenua o número total de pedidos – ainda 

assim, desde 2014 que não era tão elevado. 

As mulheres são quem mais pede ajuda (63,6%) para ultrapassar a morte de um familiar ou 

amigo, ou a tentativa de homicídio em que era ela a vítima. Vinte sobreviventes estão a ser 

acompanhados pela APAV, a que se juntam 41 filhos de vítimas (34 dos quais perderam o pai ou 

a mãe), 12 pais ou mães, 9 irmãos, entre outros. 

Na sequência de tentativas de homicídio, a APAV apoia principalmente sobreviventes – as 

próprias vítimas (68%) e no caso de homicídios consumados predominam os filhos (49%), os pais 

(16%) e os irmãos (13%). Ou seja, o apoio é prestado maioritariamente a familiares diretos da 

vítima. 

Os casos são referenciados e encaminhados para a APAV pela Polícia Judiciária, Instituto 

Nacional de Medicina Legal e INEM, com quem a rede tem protocolos. Em 2019, a PJ 

referenciou 27,2% de todos os utentes, na sequência de crimes ocorridos nas regiões do Porto, 

Lisboa e Vale do Tejo, Braga e Madeira. O apoio da rede foi, porém, bastante mais alargado, 

chegando a 14 dos 18 distritos de Portugal Continental e às regiões autónomas dos Açores e da 

Madeira, com destaque para o Porto (26), Lisboa (22), Braga e Viseu (8 casos cada). A rede é, 

aliás, a única resposta de âmbito nacional de apoio a vítimas e familiares de vítimas de 

homicídio tentado ou consumado. 

120 PORTUGUESES ASSASSINADOS 

Em 2014, a APAV criou o observatório de imprensa de crimes de homicídio em Portugal e de 

portugueses mortos no estrangeiro (OCH) - uma compilação semelhante à realizada pela UMAR 

em relação aos femicídios, mas que aqui se alarga a todos os homicídios independentemente do 

género da vítima. Inicialmente, a intenção era recolher mais informações sobre os familiares das 

vítimas de homicídio que a APAV segue, mas depressa se tornou num estudo mais abrangente 

do fenómeno em Portugal e no estrangeiro, para lá do universo restrito da associação, 

permitindo visualizar a evolução, dispersão, autores, vítimas, motivações (contexto de violência 

doméstica, crime patrimonial, motivos familiares, crimes rodoviários, etc), armas usadas, tipo de 

relação entre vítima e autor, idade e género de vítimas e homicidas.  



No ano passado, o Observatório resgistou o homicídio de 120 portugueses: 88 em Portugal e 32 

no estrangeiro, havendo uma "ligeira predominância" de vítimas do sexo masculino, na faixa 

etária dos 40 aos 49 anos. 

Em Portugal, foram assassinados 47 homens e 41 mulheres. Duas eram crianças com menos de 

9 anos e 13 tinham mais de 70. Os crimes concentraram-se em Lisboa, Porto, Setúbal e Braga. 

No estrangeiro, o maior número de crimes foi registado na Venezuela (6), Angola (5), França (5) 

e Suíça (4). Predominaram as vítimas do sexo masculino – 27 homens e 5 mulheres, nas faixas 

etárias dos 30 aos 39 e dos 40 aos 49. Em oito casos, havia ou tinha havido uma relação de 

intimidade, nove mortes foram crimes patrimoniais e uma pessoa foi vítima de um ataque 

terrorista – Rui Lucas, 31 anos, morreu no Sri Lanka, quando o hotel onde estava em lua-de-mel 

foi atacado por radicais islâmicos. A mulher sobreviveu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Quero continuar a lutar”, garante a deputada que há um ano saiu do PAN. Soma 30 projetos de 

lei e cerca de 180 questões ao Governo. 

O que recorda da sua infância? 

Nasci em Lisboa, mas cresci no Seixal e, até hoje, vivo lá. A minha infância foi absolutamente 

normal e os meus grandes amigos são dessa época. Conhecemo-nos nas escolas básica e 

secundária. 

Tentou ser economicamente independente desde jovem. Aos 16 anos, num verão, trabalhou 

numa loja de roupa. 

Isso foi fundamental para mim. O meu pai é um bocadinho conservador, digamos assim, e ele 
nunca quis que a minha mãe trabalhasse. Sempre achei que isso limitava a independência dela. 
Sempre disse que, assim que pudesse, teria um emprego. Então estive nessa loja, voltei à escola 
e, desde os 17 anos, nunca parei. 



Como é surgiu o interesse pela política? 

Não tenho políticos na minha família, portanto, não há um histórico. Os meus pais têm opinião, 
mas nunca se envolveram em qualquer projeto. 

Estudar Direito sempre foi um objetivo? 

O meu caminho sempre foi muito centrado nessa área. No Ensino Secundário, havia a 
possibilidade de ter uma disciplina de Introdução ao Direito como opcional e foi o que escolhi. 
Confirmei que realmente queria fazer aquilo. Queria contribuir para a sociedade e, do meu 
ponto de vista, o Direito é uma ferramenta essencial. Concorri, entrei e, desde aí, tenho 
trabalhado de inúmeras formas pondo o Direito ao serviço das pessoas. 

Foi interventiva ao nível do movimento estudantil? 

Devia ter 18 anos quando me voluntariei para a Associação de Proteção Animal de Almada, o 
canil da Aroeira, onde ainda hoje estou. É claro que estive mais ativa numas fases do que 
noutras, mas também tratava dos animais, tentava encontrar famílias adotivas, etc. Tirei o 
curso, fui ajudando algumas associações com os meus conhecimentos jurídicos. Houve uma 
altura em que estava a fazer o estágio e senti-me um bocadinho desiludida com o Direito. 
Quando estamos a trabalhar, percebemos que não defenderemos sempre as melhores pessoas 
ou causas. Lembro-me perfeitamente de ter pensado “já que tenho de estagiar, vou voluntariar-
me para a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e para a Quercus”. Na primeira, 
durante seis meses, fiz atendimentos telefónicos e presenciais. Depois, fiz trabalhos pro bono 
como advogada. Na segunda, nunca fui voluntária porque contrataram-me e foi uma 
experiência muito interessante porque tive a oportunidade de estar associada a um projeto 
sobre responsabilidade ambiental. Todas as denúncias de atentados ambientais passavam por 
mim, ou seja, tinha muita noção dos recursos que eram mais afetados. Por exemplo, recebia 
uma denúncia de descargas ilegais e fazia o registo. A seguir, uma de queima de resíduos e 
registava-a também. Ao final do ano, sabia o número exato de denúncias recebidas e aquilo a 
que se referiam. Fiquei com uma sensibilidade ainda maior para a questão ambiental e foi assim 
que decidi fazer um mestrado em Direito na vertente do Ambiente e Recursos Naturais. Ainda 
não o terminei porque entreguei a tese e nunca a defendi. 

Tem sempre variados projetos em mãos. 

Marcaram-me a defesa da tese, se não estou em erro, para um ou dois dias antes das eleições 
de 2015. Eu era candidata e, na altura, perdi o adiamento. Aceitaram e nunca mais marcaram a 
nova data. Foi passando o tempo. São aprendizagens. 

Como foi o primeiro contacto com as vítimas de violência doméstica? 

Foi em 2012. Havia histórias de partir o coração: idosos que contactavam a APAV porque eram 
agredidos pelos filhos, por exemplo. Isto é muito triste porque os pais, mesmo nessas 
circunstâncias, nunca queriam prejudicar os filhos e, portanto, não faziam queixa. Tentava 
perceber que tipo de agressões eram levadas a cabo, se havia familiares que pudessem prestar 



apoio e abertura por parte dos filhos para terem sessões de psicoterapia... Queria que 
concordassem com alguma medida. Tem de ser a própria vítima a fazer queixa e aquilo que eu 
fazia era esclarecê-las e dar-lhes ferramentas para avançarem se quisessem. Ainda existe uma 
ideia, que não é correta, que a violência só acontece no seio de famílias mais carenciadas e 
nunca naquelas com mais condições financeiras e formação académica. Acontece a pessoas de 
todos os estratos sociais e com todo o tipo de percursos. Também atendi alguns homens, 
embora em muito menor número e gravidade. Eram situações assustadoras ao nível da violência 
psicológica. 

Alguma vez questionou a sua capacidade para lidar com este crime? 

Não. Até na associação de animais, onde apareciam casos dramáticos em que os animais 
estavam num estado terrível, a opção nunca passou por desistir. Precisamente por causa destas 
situações é que quero continuar a lutar. 

Desde que deixou o PAN, apresentou mais de 30 projetos de lei, 40 projetos de resolução e 
cerca de 180 questões. O que é que esta desvinculação tem significado? 

Trabalhei muito, foi muito gratificante e envolvi-me em iniciativas legislativas que, para mim, 
foram absolutamente marcantes e fundamentais, como a alteração do estatuto jurídico dos 
animais ou o fim dos abates dos canis municipais. Redigi as iniciativas, acompanhei os 
deputados nas comissões... Tive um crescimento enorme a nível pessoal e profissional. 
Obviamente que o facto de ter sido chefe de gabinete durante quatro anos deu-me ferramentas 
acrescidas ou, pelo menos, um à-vontade um pouco maior para conseguir, apesar das 
dificuldades, fazer um trabalho que considero bom. Tento que tenha qualidade em todas as 
vertentes. O meu background ajudou-me, mas ter saído – com os problemas e as circunstâncias 
conhecidos – faz-me sentir completamente livre não só para cumprir o programa eleitoral mas 
também para ouvir as pessoas e perceber que anseios e problemas têm. Quando surge um tema 
novo, tento dar resposta ao mesmo. 

Por exemplo, foi a primeira a reagir quando um jovem admitiu ter violado uma amiga numa 
transmissão em direto, no Instagram, em fevereiro. 

 

 

 

 

 

 



 

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) iniciou no ano passado o acompanhamento 

de 91 pessoas na sequência de 62 crimes de homicídio, a maior parte delas mulheres, segundo 

um relatório da organização hoje divulgado. 

Segundo a organização, o Observatório de Crimes de Homicídio, cuja base de informação 

assenta na comunicação social, contabilizou em 2020 a existência de 89 crimes de homicídio em 

Portugal e 18 portugueses/as mortos/as no estrangeiro. 

De acordo com o relatório hoje divulgado, das 91 novas pessoas apoiadas pela Rede de Apoio a 

Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio e Terrorismo (RAFAVHT), 33 foram na sequência 

de homicídios tentados e 58 de homicídios consumados. 

A APAV diz que pandemia de SARS-CoV-2 fez temer uma alteração significativa no padrão e 

número de homicídios, pelos confinamentos obrigatórios e coabitação/maior aproximação física 

entre potenciais vítimas e pessoas agressoras, mas sublinha que se verificou um ligeiro 

decréscimo no número de processos de apoio. 

O apoio especializado a este tipo de vítimas surgiu em 2013, através da RAFAVHT e, até ao ano 

passado, apoiou um total de 723 pessoas. No mesmo ano, para apoiar as novas situações 

surgidas e as iniciadas em períodos anteriores, foram realizados 1.361 atendimentos. 

"O número de crimes de homicídio consumado e de homicídio tentado é efetivamente menor 

do que o número de utentes que beneficiaram do apoio da RAFAVHT(i.e. processos de apoio), 

pois, por cada crime ocorrido, surgem em acompanhamento várias vítimas e/ou vários 

familiares e amigos/as", esclarece a APAV. 

Dos 89 crimes de homicídio reportados em 2020 nos órgãos de comunicação social em Portugal, 

30 ocorreram em contexto de violência doméstica, sendo que 19 dizem respeito a relações de 

intimidade atuais ou passadas: 17 mulheres e dois homens. 

A APAV sublinha que "um homicídio não se resume ao ato em si e às pessoas diretamente 

envolvidas" e que "tem impacto em muitas outras pessoas", considerando fundamental que 

os/as familiares e amigos/as tenham apoio especializado. 



Em 2020, na origem dos 33 processos de apoio por homicídio tentado estiveram 24 crimes. Já os 

58 processos de apoio por homicídio consumado tiveram na sua base 35 crimes.  

A APAV apresenta hoje também o site apav.pt/vitimasdehomicidio, recentemente renovado, 

onde poderá ser consultada informação útil sobre os crimes de homicídio e terrorismo e o 

impacto que têm na vida das vítimas, familiares e amigos/as. 

Paralelamente, é hoje relançado e disponibilizado gratuitamente no website um conjunto de 

informações destinadas a crianças entre os 5 e 12 anos: o "Manual de Factos -- O que esperar 

quando alguém que conheces foi vítima de homicídio" e "O Meu Diário -- Livro de exercícios 

para crianças em luto após um homicídio". 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"Foram hoje aprovados, numa portaria conjunta da Ministra de Estado e da Presidência, do 

Ministro da Administração Interna e da Ministra da Justiça, os modelos comprovativos da 

atribuição do estatuto de vítima, do estatuto de vítima especialmente vulnerável e do estatuto 

de vítima de violência doméstica", pode ler-se em comunicado enviado às redações pelo 

Governo. 

De acordo com a informação disponibilizada, "estes instrumentos são o resultado do trabalho 

multissetorial, coordenado pela área governativa da cidadania e da igualdade, que o Governo 

tem desenvolvido" e é ainda referido que "os novos modelos respondem a três necessidades". 

"Em primeiro lugar, ultrapassar a desatualização do modelo de documento existente, face à 

alteração do Código do Processo Penal de 2015 e à publicação da Lei n.º 130/2015, de 4 de 

setembro (Estatuto da Vítima) que levava a que, por vezes, na prática fossem entregues dois 

documentos com informação complementar, o que causava dúvidas e confusões na vítima de 

violência doméstica", pode ler-se. 



De seguida, estes modelos pretendem "tornar mais claros, simples e compreensíveis os 

documentos que são entregues às vítimas, num momento em que ela se encontra em situação 

de particular fragilidade, incapaz, por vezes, de interpretar a complexidade da linguagem 

jurídica e da informação acerca dos seus direitos". Para que tal seja possível, foi feira uma 

"adaptação em linguagem clara com recurso a serviços especializados para o efeito", para 

"assegurar que a informação é compreendida e usada, com autonomia, pelas pessoas a quem se 

destina". 

Segundo o Governo, com isto é possível que os visados "possam exercer plenamente os seus 

direitos (e deveres), conhecer os passos seguintes do processo de apoio, e reduzir dúvidas e 

receios". "É, pois, um documento de capacitação da própria vítima", é especificado. 

Por último, "em terceiro lugar, no modelo de estatuto de vítima especialmente vulnerável, 

consagram-se informações direcionadas a áreas de vitimação que são objeto de direitos 

específicos, mais especificamente a referente ao tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal e 

terrorismo". 

É ainda explicado na comunicação do Governo que a portaria em questão "apresenta três 

modelos de estatuto de vítima de crime de acordo com a natureza do crime sofrido" — estatuto 

de vítima; estatuto de vítima especialmente vulnerável (com três especificidades: de crime de 

violência doméstica; de tráfico de pessoas e de auxílio à imigração ilegal e de terrorismo) e 

estatuto de vítima de violência doméstica em situações excecionais atribuído pela Comissão 

para a Cidadania e a Igualdade de Género. 

Com estas diferenças atribuídas, "na prática, os sistemas informáticos das autoridades e dos 

órgãos de polícia criminal responsáveis pela atribuição permitirão obter para cada vítima o 

estatuto respetivo, correspondente à particularidade do seu caso", de forma a que "as vítimas 

melhor entendam e acedam aos seus direitos, e estejam mais capacitadas e protegidas". 

APAV iniciou acompanhamento de 91 pessoas na sequência de 62 homicídios em 2020. 

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) iniciou no ano passado o acompanhamento 

de 91 pessoas na sequência de 62 crimes de homicídio, a maior parte delas mulheres, segundo 

um relatório da organização hoje divulgado. 

Segundo a organização, o Observatório de Crimes de Homicídio, cuja base de informação 

assenta na comunicação social, contabilizou em 2020 a existência de 89 crimes de homicídio em 

Portugal e 18 portugueses/as mortos/as no estrangeiro. 
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Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio e Terrorismo (RAFAVHT), 33 foram na sequência 

de homicídios tentados e 58 de homicídios consumados. 
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