Este relatório é dedicado a todas as mulheres que foram assassinadas em
Portugal em 2022 e às/aos suas/seus familiares e amigas/os.
Nesta página destacam-se os seus nomes com base nas notícias publicadas
nos meios de comunicação social. Alguns dos nomes poderão não
corresponder exatamente à realidade, pois estão escritos da forma que
foram noticiados.

Alda Guterres
Cássia Círiaco
Celestina Ferreira
Cláudia Serra
Cleidisalete Silva
Denise Rosa
Elsa Luz
Lucília Brandão
Madalena Macieirinha
Maria da Conceição Sousa
Maria Luísa
Maria Otília Borges

Marta Carvalho Santos
Olga Pires
Sandra Cristina Rocha
Sara Barros
Silvana Moraes
Sílvia Mendes
Sónia Marisa Barros
Susana Paula Amaral Sousa
Vânia Coelho
Não identificada, 73 anos

Esta infografia agrega os resultados preliminares dos dados do Observatório de
Mulheres Assassinadas recolhidos entre 1 de janeiro e 15 de novembro de 2022.
A apresentação dos dados será dividida entre femicídios e assassinatos de mulheres em
outros contextos.

Os dados recolhidos pelo Observatório de Mulheres Assassinadas derivam das notícias
publicadas na imprensa nacional. Poderão existir mulheres assassinadas cujas notícias
não foram publicadas e, portanto, cuja informação não constará nesta infografia. Estão
incluídos os dados de todas as mulheres que foram assassinadas intencionalmente em
2022, entre 1 janeiro e 15 novembro. Parte destes assassinatos constituem femicídios.

São considerados femicídios as mortes intencionais de mulheres em que, no teor da
notícia, se perceba que ocorreram como resultado da violência de género. Sempre que,
de acordo com a informação disponível, o crime não se relacione com questões de
género, classifica-se como assassinato.

ASSASSINATOS
Todas as mortes intencionais de mulheres
FEMICÍDIOS
Todas as mortes intencionais de mulheres relacionadas com questões de género

São consideradas tentativas de assassinato ou de femicídio todos os casos cujo teor da
notícia integre a informação de uma tentativa de causar a morte; de um atentado à
integridade física da vítima com objetivo de matar ou que poderia causar a morte; um
ataque que resulta num perigo iminente para a vida da vítima e esta só sobrevive por
questões alheias ao ofensor; e ainda os casos em que exista indicação de que foram
iniciados os atos de execução do assassinato e de que este só não aconteceu por
intervenção de terceiros (ex. testemunhas, família, polícia, equipa médica).
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EM OUTROS CONTEXTOS

Entre 1 de janeiro e 15 de novembro de 2022 foram cometidos 22 femicídios em
Portugal, sendo que todos foram femicídios em contexto de relações de intimidade.

Femicídios nas relações de intimidade

22

Femicídios em contexto familiar (não intimo)

0

Femicídios infantis

0

Femicídio em contexto de trabalho sexual

0

Femicídios por questões LGBTI+

0

Femicídios em contexto de violência sexual

0

Outros femicídios

0

Todos os 22 femicídios nas relações de intimidade cometidos em 2022 foram
perpetrados por homens.
Perpetrado por homens

22

Perpetrado por mulheres

0

Omisso

0

Dos 22 femicídios, 13 foram cometidos em relações de intimidade atuais (59%) e 9 em
contexto de relações passadas (41%).

Relação de intimidade
atual
Relação de intimidade
passada

13

9

A informação disponível na cobertura mediática dos casos torna possível concluir que
em 12 dos 22 femicídios (55%) existia violência prévia contra a vítima. As formas de
violência identificadas nas notícias incluem violência física, psicológica, perseguição,
ameaças, diversas estratégias de controlo, e ainda uma tentativa de femicídio prévia.

Sim

Não

Omisso
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Em todos os 12 casos em que foi
identificada violência prévia, essa
violência
nas
suas
diferentes
manifestações era conhecida por
terceiras pessoas, nomeadamente
pelas/os vizinhas/os, familiares e/ou
outras/os conhecidas/os.

Através das notícias é também possível
verificar que em 7 (58%) destes 12
casos em que existe informação da
existência de violência doméstica
prévia, havia sido feita uma denúncia às
autoridades.

Em 5 femicídios, foram reportadas
ameaças de morte anteriores ao
femicídio.
Importa ainda referir que 3 dos
perpetradores já tinham historial
criminal de violência doméstica
anterior.

Em todos os casos de femicídio, a idade das vítimas é conhecida, situando-se a maior
parte (55%) na faixa etária compreendida entre os 36 e os 50 anos de idade. Do total de
vítimas, 7 mulheres estavam empregadas, 3 estavam reformadas e 1 estava desempregada.
Das 22 vítimas de femicídio, 21 (96%) tinham filhas/os.

Um dos casos foi cometido com coautoria de dois perpetradores, portanto, contabiliza--se
o total de ofensores como 23. Em todos os casos, a idade dos ofensores é conhecida,
situando-se a maior parte entre os 24 e os 64 anos, com maior expressividade nos 36-50
anos. Do total de perpetradores, 11 estavam empregados e 15 tinham filhos.

Alguns fatores e circunstâncias apresentam-se de forma reiterada nos femicídios
analisados. Neste sentido, enumeram-se a seguir alguns aspetos importantes sobre os
crimes praticados, cuja compreensão poderá contribuir para o combate a esta forma
extrema de violência contra as mulheres.

Em 55% (n=12) dos casos o crime ocorreu na residência conjunta de
vítima e ofensor; em 23% (n=5) na via pública; em 14% (n=3) na
residência apenas da vítima; e nos restantes 2 casos em outros locais.

Em 41% (n=9) dos casos a vítima foi morta com recurso a arma de fogo;
em 32% (n=7) com recurso a arma branca; em 18% (n=4) a vítima foi
morta por asfixia ou estrangulamento; e em 9% (n=2) por outros meios,
nomeadamente com uso de uma garrafa de vidro e através de privação de
cuidados.

Nos casos de femicídio perpetrados em 2022, não foram identificadas
vítimas colaterais mortais.

Em 13 casos (59%) existiram vítimas diretas do femicídio que não
faleceram, nomeadamente as/os filhas/os das vítimas que ficaram
órfãs/ãos. Em quatro destas situações trata-se de filhas/os menores que
presenciaram o crime.

Em 5 casos, os perpetradores tentaram ocultar o crime, nomeadamente
através de tentativas de simulação de suicídio, tentativas de simulação de
assalto, e tentativas de esconder o corpo.

Quanto aos 6 assassinatos em outros contextos, a maior parte ocorreu em contexto
familiar (50%). Um assassinato ocorreu em contexto de outro crime, um assassinato
em contexto de discussão pontual e sobre um caso não há informação quanto ao
contexto - contexto omisso.
Assassinatos em contexto familiar

3

Assassinatos em contexto de outro crime

1

Assassinatos por discussão pontual

1

Assassinatos em contexto omisso

1

Ascendente direto
Descendente direto
Outros/as familiares

2
0

Conhecido/a não
familiar
Desconhecidos/as
Omisso

Dois dos crimes foram cometidos em
coautoria, um deles sendo perpetrado
por 2 ofensores/as e o outro por 3
ofensores/as. Assim, contabilizam-se
9 ofensores/as.
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Considerando a relação entre vítima
e ofensor/a, dois ofensores/as eram
descendentes da vítima, uma
ofensora era ascendente da vítima,
dois eram vizinhos/as da vítima
(mesmo
caso),
três
eram
conhecidos/as da vítima (mesmo
caso) e sobre um caso não se
conhece o/a autor/a do crime.

Em 3 dos casos (50%) de assassinatos em outros contextos foi possível identificar nas
notícias referências a violência prévia entre ofensores/as e vítimas: 2 casos em
contexto familiar e 1 caso em contexto de crime. Em 2 destes casos, nomeadamente
1 caso de assassinato em contexto familiar e 1 caso de assassinato em contexto de
crime, a violência prévia era conhecida por terceiras pessoas, nomeadamente
vizinhos/as num dos casos e a mãe da vítima do outro, respetivamente. Não há
informação de ter sido apresentada denúncia às autoridades em nenhum dos casos.

Em todos os casos é conhecida a idade das vítimas. A faixa etária com maior número de
vítimas foi a faixa etária da idade mais avançada, de 65 ou mais anos de idade, seguida da
faixa etária mais nova, nomeadamente menores de idade. Quanto à situação profissional,
três mulheres estavam reformadas, 1 estava empregada e 2 eram crianças. Das 6 vítimas, 4
tinham filhas/os.

Tendo em conta os crimes cometidos em coautoria, contabilizaram-se 9 ofensores/as. Do
total de 9 ofensores/as, 5 eram mulheres (56%), 3 eram homens (33%) e em um caso
(11%) o género é omisso. É conhecida a idade de 8 ofensores/as, sendo que a faixa etária
com maior número de perpetradores/as foi entre os 24-35 anos. Três dos/as ofensores/as
estavam empregados/as e 2 estavam desempregados/as. Dos/as 9 perpetradores/as, 4
tinham filhos/as.

Omisso
Mais de 65 anos

1

33% Empregados/as
22% Desempregados/as
45% Situação laboral omissa

0

51-64 anos

3

36-50 anos

1

24-35 anos

4

18-23 anos

0

Menor de idade

0

De forma a melhor compreender os assassinatos de mulheres, torna-se relevante
analisar alguns fatores e circunstâncias dos crimes. Neste sentido, enumeram-se
nesta página alguns aspetos específicos sobre os crimes.

Em 33% (n=2) dos casos o crime ocorreu na residência conjunta de
vítima e ofensor/a; em 1 caso na residência apenas da vítima; em 1
caso na residência das/os ofensoras/es; 1 um caso na via pública; e
em 1 caso em local omisso.

Em 50% (n=3) dos casos a vítima foi assassinada por espancamento;
em 1 caso por asfixia ou estrangulamento; em 1 caso por fogo posto;
e sobre 1 dos casos não há referência, nas notícias, sobre o meio
empregue para assassinar a vítima.

Nos casos de assassinatos em outros contextos cometidos em 2022
não foi possível identificar vítimas colaterais mortais.

Em 2 casos existiram outras vítimas diretas do femicídio que não
faleceram, nomeadamente, as filhas menores das ofensoras que
assistiram ao crime.

Em três assassinatos, os/as perpetradores/as tentaram ocultar o
crime, nomeadamente simulando um acidente, em 2 casos, e tentado
esconder o corpo em local remoto, em 1 caso.

EM OUTROS CONTEXTOS

EM OUTROS CONTEXTOS

Portugal tem sido protagonista de várias mudanças nas políticas de proteção e apoio às
vítimas de violência doméstica, com uma significativa implementação de novas
medidas e reforço das medidas existentes nos últimos anos. No entanto, os dados de
mulheres assassinadas analisados anualmente são prova de que existem ainda lacunas e
desafios no sistema de proteção, que há ainda trabalho a fazer no reforço e mudança das
medidas para que mais nenhuma mulher seja assassinada.

Tal como em outros anos, está demonstrado nestes dados que o femicídio em contexto
de relação de intimidade é frequentemente o culminar de um historial de violência
prolongada no tempo. De acordo com as notícias, em 12 (55%) dos 22 casos de
femicídios nas relações de intimidade, existia violência prévia ao femicídio. Em todos,
essa violência era conhecida por outras pessoas, nomeadamente vizinhos/as,
familiares e outros/as conhecidos/as. É essencial desenvolver mais campanhas de
sensibilização ao público, com uma abordagem centrada na proteção da vítima, focandose na importância da denúncia às autoridades por qualquer pessoa que tenha
conhecimento da violência, tendo em conta o caráter público do crime de violência
doméstica, e na urgência de levar a sério as ameaças de morte, demonstrado pelo facto
de que, em 5 casos de femicídio cometidos em 2022, o ofensor tinha já ameaçado de
morte a vítima, inclusive em frente a outras pessoas.

Em 7 dos casos de femicídio já tinha sido feita denúncia de violência doméstica às
autoridades, comprovando que os mecanismos de controlo formal continuam a
demonstrar lacunas na proteção das vítimas. Demonstra-se que não basta uma avaliação
do risco, mas também são necessárias não só a implementação das medidas de
3
segurança como também uma monitorização rigorosa
e contínua dessas medidas e seu
registo. É essencial a formação especializada de profissionais de primeira linha e uma
melhor articulação entre as instituições para assegurar uma atuação mais célere e
adequada. No entanto, salientamos que estas iniciativas só serão eficazes se forem
assegurados os meios adequados e suficientes para responder adequadamente à
violência doméstica, através de maior investimento em recursos humanos e materiais
nas áreas do policiamento e do atendimento, apoio e proteção das vítimas.

Das 22 vítimas de femicídio, 21 tinham filhas/os, e foram identificadas/os, pelo menos,
46 filhas/os que ficaram órfãos na sequência dos crimes. Pela informação disponível
nas notícias, foi possível identificar pelo menos 21 filhas/os menores de idade no
momento do femicídio. É urgente a proteção destas vítimas diretas do femicídio, através
de uma reparação holística, não só contemplando a compensação financeira, mas
também assegurando uma proteção, apoio e acompanhamento psicossocial prolongados
no tempo.

