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Nota introdutória
Do trabalho desenvolvido pelo Observatório de Mulheres Assassinadas no
corrente ano, conclui-se que até 20 de novembro, vinte e quatro (24) mulheres
foram assassinadas em Portugal, em contextos de intimidade ou relações
familiares próximas. Outras dezasseis (16) viram a sua vida ser atentada.
Sem dados oficias que nos permitam uma leitura sobre esta realidade, na mesma
temporaneidade, os números advindos da realidade narrada pelos/as jornalistas,
sem o qual o trabalho do OMA não seria possível (e por isso, pois, o nosso
obrigada!), permite-nos concluir que, em 2018, aumentou o número de femicídios
registados (mais seis), se comparado com período homólogo de 2017. O valor
ultrapassa mesmo o número total dos femicídios registados pelo OMA em todo
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o ano civil transato que foi de: vinte (20) femicídios.1
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Já quanto às tentativas, registamos um decréscimo acentuado. De 23 (em 2017),
para 16 (em 2018). Mencionaremos aqui que este número pode não corresponder
à totalidade das tentativas efetivamente ocorridas, mas tão só as noticiadas.
Referiremos por exemplo que, ao contrário de outros anos, em 2018, há meses em
que não foram noticiadas quaisquer tentativas de femicídio. Poderá tal facto
corresponder à realidade vivida em especial em 2018, ou, por formulação de
Femicídio: termo utilizado pela primeira vez por Diana Russell para designar “a morte das
mulheres pelo simples facto de serem mulheres”.
1
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mera hipótese, existirem outros conteúdos noticiosos que tenham marcado a
agenda e merecedores de maior cobertura (futebolísticos, políticos ou outros).

No que toca ao aumento registado do número de femicídios, sempre se dirá que
não podemos tirar outra conclusão, senão a que a mesma comporta: registou-se
um aumento, se compararmos estes dados com os do ano anterior2.

De referir que, dos dados administrativos existentes sobre o femicídio,
concluímos que, em alguns anos a sua incidência é menor3, contrastada com anos
em que se regista um aumento4. Ou seja, não existe constância em termos dos
números anualmente registados, pese embora exista uma consistência quanto:
a) À ocorrência do assassinato das mulheres e,
b) Ao contexto em que é praticado.
Os dados disponíveis permitem-nos também estabelecer uma relação entre o
femicídio e a violência doméstica exercida contra as mulheres na conjugalidade,
ou em sentido mais abrangente, nas relações de intimidade.
Verificamos ainda que o assassinato das mulheres ocorre em todo o seu ciclo de
vida, com particular incidência, e nos últimos anos, em mulheres mais velhas, e
que, o femicídio relaciona-se com as questões de género5 e a violência, que nas
sociedades patriarcais é contra elas exercida, sendo o femicídio a expressão
(UMAR: OMA, 2017) acessível em:
http://www.umarfeminismos.org/images/stories/oma/2017/Relat%C3%B3rio_Final_OMA_2
017.pdf. Acedido em: 21/11/2018.
2
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Ibidem.

Relatório Anual de Segurança Interna (RASI). 2017. Acessível em:
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=9f0d7743-7d45-40f3-8cf2e448600f3af6. Acedido em: 21/11/2018.
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Ferreira, M; Neves, S., & Gomes, S. (2018). Matar ou Morrer – Narrativas de mulheres, vítimas de
violência de género, condenadas pelo homicídio dos seus companheiros. Configurações. Revista de
Sociologia. 21/2018. Justiça, Instituições, Interlocuções.
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última dessa violência. Esta conclusão, advinda da análise dos dados recolhidos
pelo OMA, é corroborada por estudos científicos e trabalhos autorais como o que
identificamos à margem.6
Num cruzamento entre o femicídio e o homicídio em geral ocorrido na sociedade
portuguesa
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, constatamos que, não obstante os números do homicídio

identificarem os homens como as suas principais vítimas [dois terços (2/3) das
vítimas são homens] 8 , os contextos e autoria também variam, consoante nos
reportamos a homens ou mulheres assassinadas. Da análise dos dados, é possível
registar que, apesar de serem os homens as principais vítimas do crime de
homicídio, estes são assassinados por outros homens, no espaço público e em
contexto societal diverso, por pares, conhecidos ou desconhecidos.
Já quanto ao homicídio das mulheres (femicídio)9, estas são assassinadas, na sua
esmagadora maioria, em suas casas (espaço privado), nas relações de intimidade
presente ou passada, ou seja, por pessoas suas conhecidas e com quem mantêm
ou mantiveram uma relação íntima.

Verificamos também, que a violência doméstica contra as mulheres está presente
em muitas das situações de femicídio. Ou seja, é identificada a existência de um
contexto violento prévio, um contínuo de violência que, em muitas das situações
era do conhecimento de terceiros (vizinhos/as, amigos/as, familiares).
Por tal facto, reafirmamos o que noutros relatórios fomos destacando: o
assassinato e atentado à vida destas mulheres ocorreram, na sua esmagadora

Gartner, R.; Dawson, M., Crawford, M. (2001), Women killing: Intimate femicide in Ontario, 19741994, In D. Russell & R. Harmes (Eds.), Femicide in global perspective, Nova Iorque, Teacher
College Press.
6

7

RASI, (2017). Ibidem.

8

Ibidem (p. 21-29).

Russel, D.; Harmes, R. (2001), Femicide in Global Perspective, Nova Iorque, Teachers College
Press.
9
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maioria, em contextos de violência doméstica, em grande parte de conhecimento
geral, sem que isso tenha sido potenciador ou suficiente para evitar os crimes
contra elas praticados.

Estamos convictas de que não seremos capazes de conseguir baixar o femicídio
para níveis residuais, enquanto mantivermos a reprodução das causas
estruturais de desigualdade entre homens e mulheres, as quais legitimam a
discriminação de género, geradora de violência.
De facto, verificamos que na maioria das situações registadas pelo OMA, o
femicídio na sua forma tentada e consumada surge, como o culminar de uma
escalada de violência perpetrada no seio de uma relação de intimidade, vivências
relacionais que assentam numa lógica de poder e controlo estrutural que mantém
as mulheres cativas em relações que as vitimam de forma inesquecível ou que
culminaram nas suas mortes.

Neste 25 de novembro – Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as
Mulheres -, a UMAR relembra que as mulheres vítimas destes crimes são, não raras
vezes, esquecidas! MULHERES cuja identidade não é resgatada senão pela efemeridade
da

sua

morte

ou

da

tentativa

dela;

mulheres

que

foram

brutalmente

“ASSASSINADAS”, por tentativa ou consumação, por aqueles com quem um dia
pensaram poder ser felizes; mulheres que perderam a sua vida, ou a viram perigar de
forma quase fatal por dizerem NÃO a uma relação violenta ou pouco satisfatória;
mulheres que acabaram por ser silenciadas quando disseram BASTA, quando
“ousaram” refazer as suas vidas; mulheres ASSASSINADAS no silêncio e
(in)”segurança” de suas casas, …. também por filhos, enteados, …
Mulheres ESQUECIDAS, cujo atentado contra as suas vidas, morte e violência surgem
como facto brutal visualizado pelo mediatismo, mas sem que a sociedade no seu
conjunto as relembre no seu quotidiano e impulsione de forma mais eficaz, uma
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mudança estrutural no que tange à violência contra as mulheres. Faça da prevenção
primária o mote, e a vivência em direitos humanos a rima para dias em maior respeito
pelo outro/a, em maior igualdade, liberdade, no caminho para a não violência!
Em síntese, que incorpore a reivindicação: NEM MAIS UMA! Que previna!
E é neste querer que se faça justiça, que nem mais uma tombe, que a prevenção se faça
e possa ser vivida por mulheres e homens, numa sociedade que em conjunto exige o fim
da violência; é, neste querer, que nos juntamos ao mote da Campanha Nacional 2018:

#VamosGanharALutaContraAViolência

ÀS MULHERES,
Angélica, Céu, Margarida, Marília, Vera, Silvina, Nélia, M.ª, Albertina, M.ª de Lurdes,
Ana, Arminda, Margarida C., M.ª da Luz, Etelvina, Olga, Christine, Jaqueline, Alice V.
Amélia, Aúrea e Alice, àquelas outras não identificadas (ni), não nomeadas; ainda
também, às mulheres que sobreviveram a tentativas de femicídio, e a todas as outras
que vivem situações de violência e cujas vidas são diariamente atentadas, vilipendiadas,
….
A muitas, demasiadas mulheres, a nossa sororidade!
O presente relatório é parte do nosso parco contributo no tornar visível estas violências,
e no exigir ação mais concertada tendente ao fim da violência de género contra as
mulheres e à violência doméstica como expressão desta, um fim que se almeja de vidas
sem violência.
Elisabete Brasil
Coordenadora do Observatório de Mulheres Assassinadas – OMA
UMAR, 2018. (Almada)
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OBSERVATÓRIO DE MULHERES ASSASSINADAS

A União de Mulheres Alternativa e Resposta – UMAR, dando continuidade ao trabalho
que desenvolve no âmbito do Observatório de Mulheres Assassinadas – OMA, o qual
tem como fonte a imprensa nacional, apresenta dados sobre femicídio consumado e
tentado, noticiados no período compreendido entre 01 de janeiro e 20 de novembro de
2018.

Os dados revelam que, no período assinalado, o OMA registou um total de vinte
e quatro (24) femicídios consumados, e dezasseis (16) na forma tentada.

24 Femicídios

16 Tentativas de
Femicídio

Femicídio tentado e consumado noticiado pela imprensa nacional entre 1 de janeiro e 20 de novembro de 2018

Verifica-se assim, um aumento face a período homólogo de 2017 (mais 6
mulheres assassinadas).
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I- OMA – FEMICÍDIO
01 de Janeiro a 20 de Novembro de 2018

FEMICÍDIOS:
RELAÇÃO DA VÍTIMA COM O FEMICIDA
Em termos da relação existente entre vítimas e femicidas verifica-se que continua
a ser o grupo das mulheres com quem os femicidas mantêm uma relação de
intimidade, aquele que surge com maior expressividade, correspondendo a 63%
(n=15) do total das mulheres que foram assassinadas.
A violência intrafamiliar, nomeadamente a praticada contra ascendentes diretas
contabiliza 33% (n=8), do total dos femicídios.
No âmbito das relações de intimidade pretérita, o OMA registou uma mulher
assassinada (1= 4%).
Verifica-se assim que as relações de intimidade, presentes e passadas,
representam 67% (n=16) do total dos femicídios noticiados.
Femicídio: Relação Vítima-Femicida

Marido, companheiro,
namorado, relação intimidade

33%

4%

63%

Ex-marido, ex-companheiro, exnamorado, ex-relação intimidade
Ascendente Directo
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FEMICÍDIOS:
IDADE DAS VÍTIMAS
Em 2018, o grupo etário que registou mais femicídios foi o das mulheres com
mais de 65 anos de idade (n=10; 42%), seguido das mulheres na faixa etária entre
os 36 e os 50 anos de idades (n=7; 29%).
O grupo etário [51-64 anos] representa até 20 de novembro, 21% (n=5) do total
das mulheres assassinadas e os grupos etários 18-23 e 24-35 anos de idade são os
grupos com menor expressão em termos de incidência do femicídio (n=1; 4%).

Femicídio: Idade da Vítima
1 1
10

7

5

18-23 anos

24-35 anos

36-50 anos

51-64 anos

Mais de 65 anos

FEMICÍDIOS:
SITUAÇÃO PROFISSIONAL DAS VÍTIMAS
No que toca à situação profissional das vítimas é de notar a ausência de
informação quanto a este item em onze (11) das situações reportadas.
Naquelas em que foi possível recolher informação, registamos que 29% (n=9)
encontravam-se inseridas no mercado de trabalho, cinco (5) em situação de
reforma e que uma (1) das mulheres assassinadas encontrava-se desempregada.
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Femicídio: Situação profissional da vítima
11

Sem Informação
5

Reformada
1

Desempregada

7

Empregada

FEMICÍDIOS:
MÊS DE OCORRÊNCIA
Relativamente aos meses de ocorrência dos femicídios, verificamos que janeiro
registou um total de cinco (5) femicídios. Março, abril e junho foram os meses
que registaram quatro (4) femicídios, cada. Com três (3) femicídios registados
assinala-se o mês de agosto e com um (1), os meses de julho e setembro.
Nota positiva para os meses de fevereiro, maio e novembro nos quais não há
femicídios a registar.
Concluímos assim, do total de femicídios registados pelo OMA no período
compreendido entre 01 de janeiro e 20 de novembro de 2018, que a média
mensal de femicídios é de 2,18 femicídios.
Femicídio: Meses
24
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FEMICÍDIOS:
DISTRITOS
No que se refere à incidência do femicídio por distrito, em 2018, o distrito de
Leiria surge e pela primeira vez, como o distrito onde ocorreu a maioria dos
femicídios. Um total de seis (6) dos 24 femicídios registados.
De seguida surge o distrito de Setúbal com quatro (4) registos, seguido do de
Lisboa com três (3).
Distritos com registo de dois (2) femicídios cada são identificados: Vila Real e
Faro, sendo que nos distritos de: Aveiro, Coimbra, Évora, Guarda, Porto, Viana
do Castelo e Viseu foi registado pelo OMA a ocorrência de um (1) femicídio em
cada um deles.
Ressaltam, pela ausência de registo de femicídios, pelo OMA, os distritos de:
Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, bem como as
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Femicídio: Distritos

2

1

Vila Real

Viseu

Porto

1

Viana do Castelo

Portalegre

0

Setúbal

0

Santarém

0

1

Madeira

Bragança

Lisboa

Braga

4

3

Leiria

Beja

Guarda

Aveiro

0

1

Faro

0

2

Évora

0

1

Coimbra

0

1

Castelo Branco

0

1

Açores
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TOTAL

24
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FEMICÍDIOS:
CONCELHO DE OCORRÊNCIA
Relativamente à desagregação da ocorrência do femicídio registada por
concelhos, verificamos uma distribuição equitativa de acordo com o gráfico infra.

Femicídios:
Concelhos de Ocorrência
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FEMICÍDIOS:
LOCAL DE OCORRÊNCIA
Em consonância com os dados aferidos em anos anteriores constatamos que
também no presente ano, a residência continua a ser o espaço onde a maior parte
dos femicídios foram praticados (92%, n=22), seguida dos crimes praticados na
via pública (8%, n=2).
Femicídio: Local do crime
2

22
Residência

Via pública
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A casa continua a ser, pois, o local onde a esmagadora maioria das mulheres é
assassinada. A casa, que no imaginário coletivo é sinónimo de abrigo, proteção,
segurança, afeto, refúgio, é, nas situações de violência doméstica contra as
mulheres em relações de intimidade e violência de género, local de conflito,
tensão, insegurança, desproteção, violência, perigo e morte. Local de crime.

FEMICÍDIOS:
ARMA CRIME / MEIO EMPREGUE
Analisando agora a arma do crime ou o meio empregue para a sua prática,
verificamos que em 2018 e até à presente data, a arma branca surge como a mais
utilizada para a prática do crime de femicídio, representando 42% (n=10) do
total. Esta é seguida do femicídio cometido por meio de agressão com objeto,
forma empregue em 5 (21%) das situações registadas.
Já a arma de fogo, que em anos anteriores era o meio mais utilizado no
assassinato das mulheres, apresenta no presente ano e pela primeira vez, uma
diminuição significativa, equivalendo a 13% do total dos femicídios registados
(n=3).

Femicídio: Arma do Crime/Meio empregue
1 1
3

5
2

2

10

Arma de fogo
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Agressão com objecto

Fogo

Asfixia
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FEMICÍDIOS:
MEDIDAS DE COAÇÃO APLICADAS

Da informação recolhida nas notícias publicadas, foi possível identificar que em
14 dos 24 femicídios consumados, a medida de coação aplicada foi a de prisão
preventiva, correspondendo a uma percentagem de 58%.
Relativamente a este item não foi possível determinar a medida de coação em 4
situações.
De referir que em seis (6) dos femicídios não é devida medida de coação, uma
vez que foram seguidos de suicídio.

Femicídio: Medidas de Coação

Desconhecida

nsa

Prisão preventiva

4

6
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FEMICÍDIOS:
HISTÓRIA DE VIOLÊNCIA NA RELAÇÃO
Cruzando a incidência do femicídio com a presença de violência doméstica nas
relações de intimidade, presentes ou passadas, e relações familiares
privilegiadas, verificamos que 50% (n=12) das mulheres assassinadas até à
presente data foi vítima de violência nessa relação.
14

Em duas (2) das situações foi noticiado não existir violência doméstica conhecida
na relação.
De notar que do conteúdo das notícias não foi possível obter informação relativa
a este item em dez (10) das situações reportadas.
Verificamos ainda que nas situações em que foi possivel identificar a presença de
episódios abusivos na relação, a mesma era conhecida por familiares, vizinhos,
amigos e algumas delas denunciadas aos órgãos competentes.
Concluímos, assim, que tal não foi suficiente na prevenção da revitimização e
consequente femicídio.

FEMICÍDIO: HISTÓRIA DE VIOLÊNCIA NA RELAÇÃO

S/ informação

10

Não

2

Sim
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FEMICÍDIOS:
DENÚNCIAS/PROCESSOS EM CURSO
Relativamente a este item verificamos que:
•

Em 3 dos femicídios existia denúncia apresentada;

•

Em 5 dos femicídios não existia denúncia apresentada e,

•

Em 16 dos femicídios noticiados não existia informação relativa a este
item.
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Femicídio: Denúncia/Processo em curso
16

5

3
Sim

Não

Sem informação
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II- OMA – TENTATIVAS DE FEMICÍDIO
01 de janeiro a 20 de novembro de 2018

O Observatório de Mulheres Assassinadas registou ainda, no período em análise,
16 femicídios na forma tentada.

TENTATIVAS DE FEMICÍDIO:
RELAÇÃO DA VÍTIMA COM O AGRESSOR
Tentativas de Femícidio:
Relação da Vítima com o Agressor
Mulher,
companheira,
namorada, relação
intimidade

12%
19%
69%

Ex-mulher, excompanheira, exnamorada exrelação intimidade
Ascendente Directo

Tendo por base a análise da
relação entre a vítima de
femicídio

e

o

agressor,

verificamos que a maioria das
vítimas (69% n=11) mantinha
uma relação de intimidade
presente com o autor do
crime.

19% das vítimas (n=3) foi alvo de formas de violência letal por parte daqueles
com quem tinham mantido uma relação de intimidade no passado e 12% (n=2)
viu as suas vidas atentadas pelos seus filhos.

TENTATIVAS DE FEMICÍDIO:
IDADE DAS VÍTIMAS
No que concerne à idade das vítimas de femicídio na forma tentada, verificou-se que,
este ano, houve uma maior distribuição por todos os grupos etários. Contudo, é possível
apurar-se uma maior incidência nos grupos etários 36-50 anos (n=5) e 24-35 anos (n=4).
De salientar, ainda, que em 4 vítimas não foi noticiada a idade das vítimas.
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Tentativas de Femicídio:
Idades das Vítimas

4

5

4

2
0
18-23
anos

24-35
anos

36-50
anos

51-64
anos

1

Mais de
65 anos

ni

TENTATIVAS DE FEMICÍDIO:
SITUAÇÃO PROFISSIONAL DAS VÍTIMAS
Tal como verificado em anos anteriores, a ausência de informação relativa à situação
profissional em que se encontravam as vítimas de tentativa de femicídio assume mais
uma vez o parâmetro com

Tentativas de Femicídio:
Situação Profissional da Vítima
Empregada
19%

maior

representação

maioria

das

na

notícias

analisadas (81%, n=13). Em 3
das notícias analisadas (19%)
foi possível apurar que as
vítimas

Sem
Informação
81%

encontravam-se

empregadas,

sendo

destacar

duas

que

de
delas

viram as suas vidas atentadas no seu próprio local de trabalho.

TENTATIVAS DE FEMICÍDIO:
MÊS DE OCORRÊNCIA
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No que concerne à distribuição temporal dos crimes de femicídio na forma tentada, foi
possível apurar que, no período em análise, o OMA regista os meses de janeiro e julho
como os mais trágicos, já que apresentam um maior número de notícias reportadas – 8
tentativas. O OMA registou ainda a ocorrência de três (3) tentativas de femícido no mês
de agosto e, uma distribuição equitativa (1 crime cada) nos meses de fevereiro, março,
abril, maio e setembro.

Tentativas de Femicídio:
Mês de Ocorrência
4

4
3
1

1

1

1

1
0

0

0

TENTATIVAS DE FEMICÍDIO:
DISTRITO
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Tentativas de Femicídio:
Distritos de Ocorrência
6
4
0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

1

0

0

Relativamente aos distritos de ocorrência das tentativas de femicídio, destacamos
negativamente o distrito do Lisboa (n=6), seguido dos distritos de Bragança (n=4), Viseu
(n=2), Setúbal, Portalegre, Braga e Aveiro com 1 tentativa de femicídio cada.

TENTATIVAS DE FEMICÍDIOS:
CONCELHO DE OCORRÊNCIA
Fazendo-se agora uma análise mais específica relativa aos concelhos verificamos que
Amadora, Sintra e Vila Nova de Famalicão foram os concelhos que registaram o maior
número de mulheres vítimas de tentativa de femicidío, totalizando 6 das 16 vítimas
deste tipo de crime.

Tentativas de Femicídio:
Concelho de Ocorrência
2

2
1

1

1

1

1

1

1

2
1

1

1
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TENTATIVAS DE FEMICÍDIO:
LOCAL DO CRIME
Se atendermos ao local onde foram praticados os crimes de tentativa de femicídio,
verificamos que a casa continua a ser o local mais perigoso para as mulheres (50%, n=8),
sendo que, nos últimos anos, se tem verificado um aumento do exercício de formas de
violência severas na via pública e/ou no local de trabalho das vítimas (31%, n= 5 e 13%,
n=2, respetivamente), associadas, na sua maioria, a situações em que as vitimas tinham
já procurado romper com as relações de intimidade. Desta feita, estas formas de
violência mais letais podem estar associadas a quadros de não aceitação de separação
por parte dos alegados agressores e, como tal, o exercício de maior violência surge como
estratégia para a reposição do poder e controlo daquela relação.

Tentativas de Femicídio:
Local do Crime
6%

Residência

13%
50%
31%

Via pública
Local de trabalho
Local Isolado

TENTATIVAS DE FEMICÍDIO:
ARMA DO CRIME/MEIO EMPREGUE
Mantendo-se a tendência já registada em anos anteriores, verificamos que, no período
em análise, as armas brancas continuam a ser os meios mais empregues/utilizados para
a consumação da prática do femicídio na forma tentada, a que correspondem 44% (n=7)
das situações reportadas.
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Salienta-se ainda, que a maioria foi alvo de formas de violência muito severas como, por
exemplo, duas (2) mulheres a quem tentaram ceifar suas vidas por imolação por fogo,
uma delas tendo ficado com queimaduras muito graves, e 2 mulheres cujas vidas foram
atentadas por atropelamento por aqueles com quem mantinham ou mantiveram uma
relação de intimidade.

Tentativas de Femicídio:
Arma do Crime/Meio Empregue
1

Afogamento
Atropelamento

2

Fogo

2

Agressão com objecto

1

Estrangulamento

1

Espancamento

1
7

Arma branca
1

Arma de fogo

TENTATIVAS DE FEMICÍDIO:
MEDIDAS DE COAÇÃO APLICADAS
Relativamente a este item mencionamos o facto de não ser possível pelo relato
jornalístico perceber qual a medida de coação aplicada em 6 das tentativas de femicídio.
A 5 dos agressores foi aplicada a medida prisão preventiva, sendo ainda de referir que

Tentativas de Femicídio:
Medidas de Coação Aplicadas aos
Autores do Crime
Medida de Afastamento
Sem Informação

6
1

nsa

1

Prisão preventiva

3

agressores

foi

promovida

medida de imposição de conduta
sob a forma de afastamento e/ou
proibição de contacto com a vítima e

3

Prisão domiciliária

a

5

a 1 foi aplicada a medida coativa
obrigação

de

permanência

habitação,

traduzida

em

na

prisão

domiciliária.
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Uma das situações assinalada como “não se aplica” (nsa) é respeitante a 1 agressor que
após ter atentado contra a vida da sua companheira acabou por consumar o suicídio.

TENTATIVAS DE FEMICÍDIO:
HISTÓRIA DE VIOLÊNCIA NA RELAÇÃO
Se nos debruçarmos sobre a existência ou o conhecimento por parte da rede familiar
e/ou de amigos e vizinhos, de uma dinâmica relacional violenta prévia à ocorrência do
crime aqui reportado, pudemos verificar que, em 69% (n=11) dos crimes de tentativa de
femicídio, foi reportada história de violência doméstica na relação, sendo omissa esta

História Violência Relação

informação nas restantes situações analisadas (31%, n=5).

Sim
69%

Sem Informação
31%
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TENTATIVA DE FEMICÍDIO:
DENÚNCIAS/PROCESSOS EM CURSO

Pretende-se neste item buscar informação relativa à existência ou inexistência prévia de
denúncias ou processos em curso pelo crime de violência doméstica.

Tentativas de Femícidio:
Denúncias/Processos em Curso

A cumprir pena no âmbito de outro
processo

1

9

Sem informação

Não

Sim

1

5

Se atendermos à análise do gráfico supra, verificamos que, no que se refere ao femicídio
na forma tentada, na maioria das notícias (9 das 16 tentativas de femicídios noticiadas)
não havia informação relativa à participação criminal do crime violência doméstica
junto das entidades judiciais. Noutras 5 situações, foi reportado que, à data da prática
do crime de tentativa de femicídio, já corria processo crime por violência doméstica.
1 dos autores deste crime cumpria inclusive uma pena no âmbito de outro processo
judicial.
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III - OMA – FEMICÍDIOS E TENTATIVAS DE FEMICÍDIO:
INFORMAÇÃO DAS VÍTIMAS ASSOCIADAS
01 de janeiro a 20 de novembro de 2018

À semelhança dos anos anteriores, o OMA procura ainda dar visibilidade a todas as
outras pessoas que, por estarem presentes ou próximas dos crimes praticados acabaram
por também ser agredidas direta (vítimas diretas, i.e., por estarem presentes acabaram
por ser também elas agredidas, podendo daí ter resultado em lesões físicas diretas –
vítimas diretas não mortais ou, o resultado ter culminado na sua morte – vítimas diretas
mortais) ou indiretamente (vítimas indiretas, i.e, presenciaram o crime mas não sofreram
consequências físicas do mesmo), a que o OMA designa de Vítimas Associadas.
No presente relatório propomo-nos caracterizar de forma sucinta as vítimas associadas,
remetendo-se uma caracterização mais detalhada para relatório final.

Femicídios e Tentativas de Femicídio:
Vítimas Associadas
8

1

8
3

2
0

Vítimas mortais
associadas

0

Vítimas não
mortais
associadas

Femicidios

0

Vítimas
indirectas
(presenciaram)

Subtotais

Tentativas de Femicídio

Assim sendo, no período em análise, o OMA contabilizou um total de 11 vítimas
associadas (3 vítimas associadas nos femicídios consumados e 8 nas tentativas de
femicídio).
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9 das vítimas associadas viram contra elas serem perpetrados direta e intencionalmente
atos de violência física (com ou sem uso de arma de fogo e/ou branca), acabando uma
delas por morrer na sequência de tais atos.

IV - OMA – FEMICÍDIOS E TENTATIVAS DE FEMICÍDIO:
CARACTERIZAÇÃO DAS/OS FILHAS/OS
01 de janeiro a 20 de novembro de 2018

O OMA da UMAR propõe-se agora apresentar os dados relativos às filhas/os das
vítimas de femicídio tentado e consumado.
Entre 01 de Janeiro e 20 de novembro de 2018, o OMA contabilizou um total de 29
filhas/os das vítimas de femicídio (22 filhas/os de vítimas de femicídio consumado e
7 filhas/os de vítimas de femicídio).
Da análise da tabela infra, pudemos ainda verificar que 9 das/os 29 filhas/os eram
filhas/os das vítimas (8 de femicídio consumado e 1 femicídio tentado), 18 eram
filhas/os comuns (da vítima e do femicida/agressor) e 2 das/os filhas/os eram somente
do agressor/femicida.

Femicídio e Tentativa de Femicídio:
Caracterização das/os Filhas/os
Femicidios

Tentativa de Femicídio
22

12

8
1

Filhas/os das
Vítimas

6

Filhas/os em
Comum

2

7
0

Filhas/os do
Femicida/Agressor

Subtotais

Atendendo-se agora à sua distribuição por faixas etárias verificamos que das/os
filhas/os dos crimes de femicídio:
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14

Femicídios:
Caracterização das/os Filhas/os : Idades

22

filhas/os nos crimes
12

11

das/os

de

femicídio
apresentavam

8

idades superiores a
3
000

3
00

1

00

1

0 0

1

00

2

000

0

2

00

18 anos. Saliente-se
ainda que 6 destas
crianças, cujas mães
foram assassinadas,
apresentam

idades

entre os 03 e os 15
Filhos/as da Vítima

Filhos/as em Comum

Filhos/as do Femicida

anos de idade, sendo

que em 2 das/os filhas/os identificadas/os nas notícias não foi possível obter
informação relativa às suas idades.

No que concerne às/aos
filhas/os das vítimas de
tentativa

de

constatamos

femicídio
que

3

apresentam idades entre
os 4 e os 6 anos de idade e
2 têm idades superiores a
18 anos. Em duas das

Tentativas de Femicídio:
Caracterização das/os Filhas/os: Idades
6
Filhos/as da Vítima
Filhos/as do Femicida

Filhos/as em Comum

3
2
11
000 0 0

000 000 000 000

1
0 0 0

0

situações, não foi possível
apurar

informação

relativa às idades das/os
filhas/os das vítimas.
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SÍNTESE DE RESULTADOS OMA:
01 de janeiro a 20 novembro 2018

SÍNTESE

Nº VÍTIMAS

Femicídios

24

Tentativas de Femicídio

16

Vítimas Associadas

11

Filhos/as
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CONCLUSÕES:

•

De 1 de janeiro a 20 de novembro de 2018, o OMA contabilizou um
total de 24 femicídios consumados e 16 femicídios na forma tentada.
Representa um aumento da incidência se comparado com período
homólogo de 2017.

FEMICÍDIO CONSUMADO:
•

Verifica-se assim que as relações de intimidade, presentes e
passadas, representam 67% do total dos femicídios noticiados.

•

O grupo etário que registou mais femicídios foi o das vítimas com
mais de 65 anos de idade. (42%, n=10).

•

29% (n=9) das mulheres assassinadas encontrava-se inserida no
mercado de trabalho. Sendo que pela idade das vítimas, muitas delas
estariam já na reforma.

•

A média mensal de femicídios é de 2,18 femicídios.
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•

Leiria surge como o distrito com maior ocorrência de femicídio
consumado, seis (6) do total.

•

A residência continua a ser o espaço onde a maior parte dos femicídios
foram praticados (92%, n=22).

•

Dez (10) femicídios foram praticados com arma branca (42%).

•

Em 14 dos 24 femicídios consumados, a medida de coacção aplicada
foi a de prisão preventiva.

•

Cruzando a incidência do femicídio com a presença de violência
doméstica nas relações de intimidade, presente ou passadas, e
relações familiares privilegiadas, verificamos que 50% (n=12) das
mulheres assassinadas em 2018 foi vítima de violência nessa relação.

•

Em 3 dos femicídios existia denúncia apresentada, pese embora em
dezasseis (16) das situações não foi noticiado a existência da denúncia.

FEMÍCIDIO NA FORMA TENTADA:
•

69% das vítimas mantinha uma relação de intimidade presente com
o autor do crime;

•

Registou-se uma distribuição por todos os grupos etários, verificandose, contudo, uma maior incidência no grupo etário 36-50 anos (n=5);

•

Na maioria das situações não foi possível apurar a situação
profissional em que se encontravam as vítimas (81%, n=13);

•

Os meses de janeiro e julho revelaram-se os mais trágicos, reunindo 8
dos 16 femicídios na forma tentada;

•

O distrito de Lisboa (n=6) foi aquele que registou o maior número de
femicidios na forma tentada, realçando-se dentro deste, os Concelhos
de Amadora e Sintra com 2 crimes cada.

•

A residência continua a surgir como o local onde a maioria dos crimes
é praticada (50%, a que correspondem 8 situações);
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•

As

armas

brancas

continuam

a

ser

os

meios

mais

empregues/utilizados para a consumação da prática do femicídio na
forma tentada, a que corresponde 44% (n=7) das situações reportadas;
•

A 5 dos agressores foi aplicada a medida de prisão preventiva, sendo
ainda de referir que a 3 agressores foi promovida medida de
imposição de conduta sob a forma de afastamento e proibição de
contacto com a vítima;

•

Em 69% dos crimes de tentativa de femicídio noticiados, foi reportada
história de violência doméstica na relação (n= 11);

•

Sendo que em 5 das situações noticiadas já corria processo crime por
violência doméstica.

VÍTIMAS ASSOCIADAS:
•

O OMA contabilizou ainda um total de 11 vítimas associadas (3
vítimas associadas nos femicídios consumados e 8 nos femicídios
tentados) e um total 29 filhas/os das vítimas de femicídio, consumado
(22 filhas/os) e na forma tentada (7 filhas/os).

Almada, 22 de novembro de 2018
Pela União de Mulheres Alternativa e Resposta – UMAR, a equipa do OMA:
Elisabete Brasil & Sónia Soares.
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