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1. O Projeto FEM-UNITED 

Femicídio – a morte intencional de mulheres com base no género – é não só a 

manifestação mais extrema de violência de género contra as mulheres, mas também a 

manifestação mais violenta da desigualdade e discriminação contra as mulheres. Apesar 

da magnitude do problema e de apelos pela Relatora Especial da Organização das 

Nações Unidas (ONU) sobre a Violência contra as Mulheres, não existia uma recolha 

oficial e sistemática de dados sobre o femicídio na União Europeia (EU) nem 

ferramentas transnacionais para o estudo do femicídio, antes do Observatório Europeu 

do Femicídio (OEF) começar a desenvolver uma base de dados internacionalmente 

comparável. Ainda assim, o femicídio é um assunto notoriamente pouco estudado. Não 

existe uma definição estandardizada de femicídio. Mais ainda, as atitudes, 

comportamentos e estereótipos prejudiciais e a falta de compreensão sobre as dinâmicas 

de género existentes nos femicídios nas relações de intimidade têm sido obstáculos às 

medidas de prevenção, incluindo a intervenção atempada e eficaz. 

O projeto FEM-UnitED tem o objetivo de melhorar as respostas à violência nas relações 

de intimidade e violência doméstica de forma a diminuir a violência contra as mulheres e 

crianças e prevenir o femicídio. O projeto pretende criar evidência para aumentar a 

consciencialização do público e a promoção de capacitação e cooperação multidisciplinar 

e interinstitucional, adotando uma abordagem de género focada na vítima. Por outras 

palavras, o projeto FEM-UnitED pretende criar evidência para uma mudança política 

colaborativa para a prevenção do femicídio. 

Adicionalmente, o projeto reforça e contribui para esforços internacionais – tais como o 

OEF e a Femicide Watch Platform – ao a) desenvolver ferramentas quantitativas e 

qualitativas para uma recolha transnacional de dados sobre o femicídio, que medem a 

sua prevalência e fatores de risco relacionados; b) identificar lacunas nas respostas do 

sistema à violência nas relações de intimidade e violência doméstica nos países parceiros; 

e c) promover a mudança através do envolvimento sistemático de decisores/as 

políticos/as que resultarão em compromissos específicos para a ação no sentido da 

prevenção do femicídio, com base nos resultados do projeto. 

O projeto FEM-UnitED envolve cinco países Europeus parceiros e inclui a Universidade 

de Malta (Malta), a Universidade de Tecnologia do Chipre (Chipre), o Instituto para a 

Sociologia Empírica (IfeS) na Universidade Friedrich-Alexander Erlangen-Nuremberg 

(Alemanha), a Universidade de Zaragoza (Espanha) e a Universidade do Porto (Portugal). 

A equipa do projeto também envolve Organizações Não-Governamentais ativistas e 
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especialistas em serviços e direitos das mulheres, incluindo o Instituto Mediterrâneo de 

Estudos de Género (Chipre), a Fundação para os Direitos das Mulheres (Malta) e a UMAR 

– União de Mulheres Alternativa e Resposta (Portugal).  

A equipa do projeto FEM-UnitED é também constituída por membros da equipa local do 

Observatório Europeu do Femicídio (EOF), a primeira rede a nível Europeu estabelecida 

com o objetivo de monitorizar casos de femicídio e prevenir esta extrema forma de 

violência contra as mulheres. 

2. O enquadramento legislativo em Portugal 

2.1 Enquadramento legal sobre violência de género e femicídio  

Não existe uma definição legal de femicídio em Portugal. No entanto, se o homicídio 

for motivado por ódio devido ao sexo ou identidade de género, ou à orientação sexual, 

segundo o número 2 do artigo 132º, alínea f) do Código Penal, o crime poderá ser 

considerado um homicídio qualificado, ou seja, agravado. O homicídio também pode 

ser qualificado se for cometido contra um/a (ex-)parceiro/a íntimo/a ou se for cometido 

com premeditação, tortura ou outros qualificadores. Em Portugal, o homicídio 

qualificado pode ser punido com penas entre 12 a 25 anos de prisão efetiva. 

Relativamente à violência nas relações de intimidade, o artigo 152º do Código Penal 

define a violência doméstica1  como todas as formas de violência física e psicológica, 

castigos corporais, privação da liberdade e ofensas sexuais perpetradas contra um/a 

(ex-)parceiro/a íntimo (incluindo em contexto de namoro) – independentemente do 

género e da coabitação. Este artigo também inclui violência contra outros/as familiares 

e pessoas especialmente vulneráveis. A violência doméstica é considerada um crime 

público desde 2000 (Lei nº 7/2000 de 27 de maio), significando que qualquer pessoa 

que tenha conhecimento do crime o pode reportar às autoridades e que o Ministério 

Público poderá seguir com a acusação independentemente da vontade da vítima. 

Existe ainda legislação específica sobre a prevenção e apoio às vítimas2, orientações 

 
1 Disponível em: 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?ficha=101&artigo_id=&nid=109&pagina=2&tab
ela=leis&nversao=&so_miolo=  
2 Lei nº 112/2009 – Publicada em Diário da República nº 180/2009, Série I, 2009-09-16 - Regime jurídico 
aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?ficha=101&artigo_id=&nid=109&pagina=2&tabela=leis&nversao=&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?ficha=101&artigo_id=&nid=109&pagina=2&tabela=leis&nversao=&so_miolo=
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para a cobertura jornalística sobre o tema3, formação dedicada a magistrados/as4, 

legislação sobre o acesso à justiça5, saúde6, regulação de responsabilidades 

parentais7 e compensação para as vítimas8. Adicionalmente, existem também leis 

relativas a outras formas de violência contra as mulheres (como a mutilação genital 

feminina, o casamento forçado9, o tráfico de seres humanos10, entre outras). 

2.2 Políticas anteriores e atuais para a prevenção da violência de género e do 

femicídio 

Desde 1999, Portugal tem vindo a dar passos importantes para a prevenção da 

violência de género. O Plano Nacional Contra a Violência Doméstica foi um ponto de 

partida, tendo sido consistentemente renovado e melhorado a cada iteração até à sua 

última, o V Plano Nacional Contra a Violência Doméstica 2014-201711.  

Em 2018, de forma a definir uma abordagem mais abrangente e estratégica à violência 

doméstica, promovendo a articulação entre os diferentes setores e entidades, foi 

aprovada a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não-Discriminação 2018-2030 

(ENIND)12. A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) é a entidade 

responsável para a coordenação e monitorização do progresso da ENIND. Até à data 

de publicação deste relatório, foram publicados três Relatórios de Monitorização do 

Progresso da ENIND: em 201813, 201914 e 202015. 

A ENIND estabelece a base para três Planos de Ação, definindo objetivos específicos 

e estratégicos para: i) a não-discriminação com base no sexo e a igualdade entre 

homens e mulheres; ii) a prevenção de e combate a todas as formas de violência 

 
3 Resolução da Assembleia da República 62/2019, de 6 de maio – Diário da República n.º 86/2019, 
Série I de 2019-05-06. 
4 Lei n.º 80/2019, de 2 de setembro – Diário da República n.º 167/2019, Série I de 2019-09-02 
5 Lei n.º 34/2004 de 29 de julho – Diário da República n.º 177/2004, Série I-A de 2004-07-29 
6 Despacho 20509/2008, de 5 de agosto – Diário da República, Série II, nº 150, de 2008-08-05 
7 Lei n.º 24/2017, de 24 de maio – Diário da República nº 100, Série I, de 2017-05-24 
8 Lei n.º 104/2009 de 14 de setembro - Diário da República n.º 178/2009, Série I de 2009-09-14 
9 Lei nº 83/2015, de 5 de agosto – Diário da República nº 151/2015, Série I de 2015-08-05 
10 Lei n.º 60/2013, de 23 de agosto – Retificada em Diário da República nº 192, Série I, de 2013-10-04 
11 Resolução do Conselho de Ministros 102/2013, de 31 de dezembro – Diário da República n.º 
253/2013, Série I de 2013-12-31 
12 Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2018, de 21 de maio – Diário da República n.º 97/2018, 
Série I de 2018-05-21 
13 Disponível em: https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2020/12/ENIND-Relatorio-2018.pdf 
14 Disponível em: https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2021/01/ENIND-Rel-
Int_PAVMVD_2019.pdf 
15 Disponível em: https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2021/07/Relatorio-Intercalar-de-
Monitorizacao-2020-PAOIEC.pdf 

https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2020/12/ENIND-Relatorio-2018.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2021/01/ENIND-Rel-Int_PAVMVD_2019.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2021/01/ENIND-Rel-Int_PAVMVD_2019.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2021/07/Relatorio-Intercalar-de-Monitorizacao-2020-PAOIEC.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2021/07/Relatorio-Intercalar-de-Monitorizacao-2020-PAOIEC.pdf
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contra as mulheres, violência de género, violência doméstica, e mutilação genital 

feminina; e iii) o combate à discriminação devido à orientação sexual, identidade e 

expressão de género e características sexuais.  

Os objetivos do Plano de Ação para a prevenção de e combate a todas as formas de 

violência contra as mulheres (VCM), violência de género (VG) e violência doméstica 

(VD) são: 1) erradicar a tolerância social às manifestações de VCM/VG/VD, 

consciencializar o público sobre os seus impactos, e promover uma cultura de não-

violência, direitos humanos, igualdade e não-discriminação; 2) apoiar e proteger – 

aumentar e consolidar a intervenção; 3) intervir com ofensores, promovendo uma 

cultura de responsabilização; 4) capacitar profissionais e serviços para a intervenção; 

5) investigar, monitorizar e avaliar políticas públicas; 6) prevenir e combater práticas 

tradicionais prejudiciais, tais como a mutilação genital feminina e o casamento infantil.  

Anualmente, são publicados relatórios intercalares relativamente aos objetivos e 

ações tomadas pela ENIND para esses objetivos. Em 2020, o Estado publicou 

diversos manuais e orientações sobre a prevenção e intervenção na área da violência 

doméstica: a) o Manual de Atuação Funcional a adotar pelos Órgãos de Polícia 

Criminal (OPC) nas 72 horas subsequentes à apresentação de denúncia por maus-

tratos cometidos em contexto de violência doméstica16; b) o Guia de Intervenção 

Integrada junto de crianças ou jovens vítimas de violência doméstica17; c) o Plano 

Anual de Formação Conjunta Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica18; 

d) o Guia de Requisitos Mínimos para Programas e Projetos de Prevenção Primária 

da Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica19. 

De igual modo, têm vindo a ser implementados programas de intervenção com 

ofensores de violência doméstica. O programa mais implementado em Portugal é o 

Programa para Agressores de Violência Doméstica (PAVD)20 que foi desenvolvido 

 
16 Disponível em: https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2020/06/172-
20_MANUAL_ATUACAO_FUNCIONAL_Final.pdf 
17 Disponível em: https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2021/06/Guia-de-Intervencao-integrada-
junto-de-criancas-ou-jovens-vitimas-de-violencia-domestica.pdf 
18 Disponível em: https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2020/06/172-
20_PLANO_ANUAL_FORMACAO.pdf 
19 Disponível em: https://www.portugal.gov.pt/download-
ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDCwMAMAeFIGVgUAAAA%3D 
20 Mais informação disponível em: https://www.oa.pt/upl/%7Bbbe0cbaa-5794-4f2f-8a49-
adf014f72d39%7D.PDF 
 

https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2020/06/172-20_MANUAL_ATUACAO_FUNCIONAL_Final.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2020/06/172-20_MANUAL_ATUACAO_FUNCIONAL_Final.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2021/06/Guia-de-Intervencao-integrada-junto-de-criancas-ou-jovens-vitimas-de-violencia-domestica.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2021/06/Guia-de-Intervencao-integrada-junto-de-criancas-ou-jovens-vitimas-de-violencia-domestica.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2020/06/172-20_PLANO_ANUAL_FORMACAO.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2020/06/172-20_PLANO_ANUAL_FORMACAO.pdf
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDCwMAMAeFIGVgUAAAA%3D
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDCwMAMAeFIGVgUAAAA%3D
https://www.oa.pt/upl/%7Bbbe0cbaa-5794-4f2f-8a49-adf014f72d39%7D.PDF
https://www.oa.pt/upl/%7Bbbe0cbaa-5794-4f2f-8a49-adf014f72d39%7D.PDF
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pela Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). O programa pode 

apenas ser aplicado a homens condenados por violência doméstica (especificamente, 

violência nas relações de intimidade) desde que não sofram de uma doença 

psiquiátrica grave e/ou de graves défices cognitivos. A participação está sempre 

condicionada ao risco de reincidência criminal. A intervenção é realizada 

individualmente e em dinâmicas de grupos e envolve acompanhamento psico-

educacional, social e terapêutico. Durante a participação no programa, está também 

disponível o acompanhamento terapêutico às famílias dos participantes e o tratamento 

de adição de drogas e álcool. Segundo o Diretor dos Serviços Prisionais, o programa 

demonstra ser eficaz e a sua estrutura tem sido adaptada para permitir a sua 

implementação também no contexto prisional (Programa Vida)21. No entanto, algumas 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) em Portugal criticam a falta de 

articulação entre este programa e os serviços de apoio às vítimas. Em algumas 

situações, a segurança das vítimas pode estar em risco durante a implementação do 

programa22. 

No que toca à prevenção primária, têm também sido aplicados programas e projetos 

em escolas, nomeadamente por ONGs e centros de investigação. Como exemplo, a 

UMAR tem desenvolvido programas de prevenção nas escolas desde 2004. O seu 

programa para a prevenção primária da violência de género e promoção de direitos 

humanos e igualdade de género nas escolas, ART’THEMS+23, é atualmente 

implementado em várias escolas, desde o jardim de infância até escolas secundárias, 

no Porto, em Coimbra, em Braga e na Região Autónoma da Madeira. O programa 

consiste em 15 sessões com os/as mesmos/as alunos/as ao longo do ano letivo, 

durante pelo menos 3 anos, assim como sessões com docentes e pais e mães. 

 

2.3 Dados oficiais sobre violência contra as mulheres e femicídio 

Não existem dados oficiais publicados sobre o femicídio em Portugal. No entanto, o 

Governo publica anualmente o Relatório Anual de Segurança Interna que contém 

 
21 Mais informação sobre este tópico na entrevista: https://observador.pt/2020/05/26/programa-para-
agressores-de-violencia-domestica-e-eficaz/ 
22 Relatório de ONGs portuguesas para GREVIO (2019) (p. 33): https://www.cig.gov.pt/wp-
content/uploads/2019/01/Relat%C3%B3rio-sombra.pdf 
23 Website disponível em: http://artthemis.umarfeminismos.org/ 

https://observador.pt/2020/05/26/programa-para-agressores-de-violencia-domestica-e-eficaz/
https://observador.pt/2020/05/26/programa-para-agressores-de-violencia-domestica-e-eficaz/
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2019/01/Relat%C3%B3rio-sombra.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2019/01/Relat%C3%B3rio-sombra.pdf
http://artthemis.umarfeminismos.org/
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estatísticas sobre a violência doméstica e o homicídio24. Mais ainda, desde 2019, o 

Estado publica relatórios trimestrais com dados sobre a violência doméstica, onde se 

incluem homicídios (tanto de homens como de mulheres) em contexto de violência 

doméstica25. Em 2019, a Polícia Judiciária publicou um relatório com uma análise de 

homicídios nas relações de intimidade entre 2014-2019 em Portugal26. No entanto, 

não há estatísticas ou análises oficiais especificamente sobre o femicídio. 

Relativamente aos resultados e decisões dos tribunais, a Direção-Geral da Política de 

Justiça (DGPJ) publica regularmente dados sobre as sentenças aplicadas aos 

perpetradores de homicídios conjugais. O último relatório disponível à data da 

publicação deste relatório refere que 23 pessoas foram sentenciadas em 2019, das 

quais 26.1% foram mulheres e 73.9% foram homens27.  

Desde 2004, o Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA) da UMAR tem vindo a 

recolher dados sobre todos os assassinatos de mulheres em Portugal, incluindo todos 

os tipos de femicídios. Os dados recolhidos incluem a informação sobre as 

características das vítimas, as características dos/as perpetradores/as, as 

características da sua relação, e variáveis relativas ao caso específico e ao 

julgamento. 

Um outro passo essencial no sentido de compreender as características dos 

assassinatos em contexto de violência doméstica é a Equipa de Análise Retrospectiva 

de Homicídio em Violência Doméstica (EARHVD). Os objetivos desta equipa 

governamental especializada prendem-se com a análise de casos que já terminaram 

o processo judicial ou foram arquivados, de forma a tirar conclusões para a 

implementação de novas metodologias, procedimentos e protocolos preventivos, 

assim como elaborar recomendações a entidades públicas ou privadas que intervêm 

na área da violência doméstica. Todos os relatórios da EARHVD estão acessíveis ao 

público28.  

 
24 Relatório de 2021 disponível em: 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=relatorio-anual-de-seguranca-interna-
2021  
25 Últimos dados disponíveis em: 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=dados-trimestrais-de-crimes-de-
violencia-domestica-1-trimestre-de-2021  
26 Disponível em: https://www.policiajudiciaria.pt/wp-content/uploads/2020/10/Estudo_Homicidios-
intimidade-2014-2019_UCI.pdf 
27 Disponível em: https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/pt-
pt/Destaques/20201124_D72_HomicidiosConjugais_2007-2019.pdf  
28 Website oficial: https://earhvd.sg.mai.gov.pt/RelatoriosRecomendacoes/Pages/default.aspx  

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=relatorio-anual-de-seguranca-interna-2021
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=relatorio-anual-de-seguranca-interna-2021
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=dados-trimestrais-de-crimes-de-violencia-domestica-1-trimestre-de-2021
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=dados-trimestrais-de-crimes-de-violencia-domestica-1-trimestre-de-2021
https://www.policiajudiciaria.pt/wp-content/uploads/2020/10/Estudo_Homicidios-intimidade-2014-2019_UCI.pdf
https://www.policiajudiciaria.pt/wp-content/uploads/2020/10/Estudo_Homicidios-intimidade-2014-2019_UCI.pdf
https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/pt-pt/Destaques/20201124_D72_HomicidiosConjugais_2007-2019.pdf
https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/pt-pt/Destaques/20201124_D72_HomicidiosConjugais_2007-2019.pdf
https://earhvd.sg.mai.gov.pt/RelatoriosRecomendacoes/Pages/default.aspx


11 
 

Para potenciar o conhecimento dos profissionais e a sua capacidade de identificar e 

agir adequadamente nos casos de violência doméstica, a CIG, a Polícia de Segurança 

Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Procuradoria-Geral da 

República, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e a Direção-

Geral da Administração da Justiça assinaram um protocolo. Este protocolo tem como 

objetivo a implementação de formações especializadas a profissionais envolvidos no 

acompanhamento e atendimento a vítimas de violência doméstica, e ainda a criação 

de orientações para agentes policiais e magistrados/as para a “definição de 

procedimentos comuns e articulados que garantam uma atuação uniforme em 

situações de violência doméstica e violência de género, no âmbito das suas 

competências e atribuições (p.4)29.  

Mais recentemente, foram também assinados protocolos para a territorialização da 

Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) entre o 

Governo, os Municípios e as ONGs, de forma a expandir as respostas especializadas 

às vítimas de violência doméstica que não vivem nas grandes cidades30. Mais ainda, 

foi lançado pela Direção-Geral da Saúde em 2020 um Plano de Ação para a 

Prevenção da Violência no Setor da Saúde31. Este documento contém informação 

importante para orientar profissionais de saúde na sua atuação em casos de violência, 

nomeadamente violência doméstica. O plano de ação também prevê uma série de 

medidas a ser implementadas para monitorizar os casos de violência e assegurar a 

consciencialização e preparação dos profissionais de saúde para a identificação e 

atuação adequada nos casos de violência. Releva mencionar que, em 2019, o 

Governo assinou ainda protocolos com a Procuradoria-Geral da República e ONGs 

para a criação de gabinetes de apoio à vítima em alguns Departamentos de 

Investigação e Ação Penal32. Este protocolo foi acompanhado pela criação das 

Secções Especializadas Integradas de Violência Doméstica, que expandiram medidas 

para a proteção e segurança das vítimas, nomeadamente ao prever que os 

 
29 Texto completo disponível em:   
https://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/anexos/protocolos/protocolo_cig_pgr_sgmai_dgaj_p
sp_gnr_vdvg.pdf 
30 Disponível em:  https://www.cig.gov.pt/2020/07/assinados-protocolos-territorializacao-da-rede-
nacional-apoio-as-vitimas-violencia-domestica/ 
31 Disponível em: https://www.dgs.pt/documentos-em-discussao-publica/plano-de-acao-para-a-
prevencao-da-violencia-no-setor-da-saude-pdf.aspx 
32 Disponível em:  https://www.portugal.gov.pt/download-
ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBAAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNzazAAAmbYvLBAAAAA%3d%3d 

https://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/anexos/protocolos/protocolo_cig_pgr_sgmai_dgaj_psp_gnr_vdvg.pdf
https://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/anexos/protocolos/protocolo_cig_pgr_sgmai_dgaj_psp_gnr_vdvg.pdf
https://www.cig.gov.pt/2020/07/assinados-protocolos-territorializacao-da-rede-nacional-apoio-as-vitimas-violencia-domestica/
https://www.cig.gov.pt/2020/07/assinados-protocolos-territorializacao-da-rede-nacional-apoio-as-vitimas-violencia-domestica/
https://www.dgs.pt/documentos-em-discussao-publica/plano-de-acao-para-a-prevencao-da-violencia-no-setor-da-saude-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-em-discussao-publica/plano-de-acao-para-a-prevencao-da-violencia-no-setor-da-saude-pdf.aspx
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBAAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNzazAAAmbYvLBAAAAA%3d%3d
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBAAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNzazAAAmbYvLBAAAAA%3d%3d
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magistrados coordenassem processos nos tribunais de Família e Menores e nos 

tribunais criminais. Estas equipas também podem ser alocadas à prossecução de 

casos de femicídio que aconteçam nas suas localizações regionais. 

Em relação aos protocolos, em 2015, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

(APAV) e a Direção-Geral de Saúde assinaram um protocolo para assegurar uma 

maior disseminação de informação às vítimas de violência e para estabelecer a 

articulação para a formação de profissionais e a criação de campanhas de 

sensibilização33. 

 

2.4 Investigação sobre o femicídio 

Recentemente, o homicídio nas relações de intimidade e o femicídio têm sido foco de 

uma considerável produção científica em Portugal34.  

Têm sido publicados estudos sobre os fatores associados ao homicídio nas relações 

de intimidade35 e sobre as simetrias entre o homicídio nas relações de intimidade 

perpetrado por homens e por mulheres36. Um estudo nacional medico-forense sobre 

a violência nas relações de intimidade mortal concluiu que detetar a violência prévia e 

realizar a avaliação de risco é fundamental para a intervenção37. 

Mais ainda, têm sido realizados estudos importantes relacionados com as sentenças 

aplicadas aos homicídios nas relações de intimidade nos tribunais portugueses. O 

primeiro estudo sobre as sentenças nos homicídios conjugais foi publicado em 2015 

e analisou 197 decisões judiciais de primeira instância (incluindo todos os tipos de 

 
33 Disponível em:  https://www.apav.pt/apav_v3/images/pdf/Protocolo_APAV_DGS_2015.pdf 
34 Ver, por exemplo: Pontedeira, C. & Iglesias, C. (2019). Medo do crime e femicídio na intimidade: 
considerações teóricas. Psiquiatria, Psicologia e Justiça, 16:93-120. Disponível em: 
http://www.spppj.com/uploads/nue769_mero_.6.pdf 
35 Cunha, O. S., & Gonçalves, R. A. (2019). Predictors of intimate partner homicide in a sample of 
Portuguese male domestic offenders. Journal of Interpersonal Violence, 34(12), 2573-2598. Disponível 
em: 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886260516662304?casa_token=A8dGBHf9pO8AAAAA
%3AcNAUN4pQ2EUjhhDzRj_ie_qSXb3RoHCIfZdWtjuyj5jwQ__mnQRl5fY-tuisM8d2saPYmq5BMpLD 
36 Matias, A., Gonçalves, M., Soeiro, C., & Matos, M. (2020). Intimate Partner Homicide in Portugal: 
What Are the (As) Symmetries Between Men and Women?. European Journal on Criminal Policy and 
Research, 1-24. https://doi.org/10.1007/s10610-020-09469-w 
37 Pereira, A. R., Vieira, D. N., & Magalhães, T. (2013). Fatal intimate partner violence against women 
in Portugal: a forensic medical national study. Journal of forensic and legal medicine, 20(8), 1099-
1107. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1752928X13002540?casa_token=lvxbT9X3yF8AA
AAA:1KbKEVRvGlAG0fNfRN-
pGc1QwlCid0zwA1WGRf8L4cpEawkW0p_4SxvgLZ0CaFlABApePjbw6g 

https://www.apav.pt/apav_v3/images/pdf/Protocolo_APAV_DGS_2015.pdf
http://www.spppj.com/uploads/nue769_mero_.6.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886260516662304?casa_token=A8dGBHf9pO8AAAAA%3AcNAUN4pQ2EUjhhDzRj_ie_qSXb3RoHCIfZdWtjuyj5jwQ__mnQRl5fY-tuisM8d2saPYmq5BMpLD
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886260516662304?casa_token=A8dGBHf9pO8AAAAA%3AcNAUN4pQ2EUjhhDzRj_ie_qSXb3RoHCIfZdWtjuyj5jwQ__mnQRl5fY-tuisM8d2saPYmq5BMpLD
https://doi.org/10.1007/s10610-020-09469-w
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1752928X13002540?casa_token=lvxbT9X3yF8AAAAA:1KbKEVRvGlAG0fNfRN-pGc1QwlCid0zwA1WGRf8L4cpEawkW0p_4SxvgLZ0CaFlABApePjbw6g
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1752928X13002540?casa_token=lvxbT9X3yF8AAAAA:1KbKEVRvGlAG0fNfRN-pGc1QwlCid0zwA1WGRf8L4cpEawkW0p_4SxvgLZ0CaFlABApePjbw6g
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1752928X13002540?casa_token=lvxbT9X3yF8AAAAA:1KbKEVRvGlAG0fNfRN-pGc1QwlCid0zwA1WGRf8L4cpEawkW0p_4SxvgLZ0CaFlABApePjbw6g
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homicídios e homicídios tentados)38. A maioria dos casos dos homicídios consumados 

foram sentenciados como homicídios qualificados (63.3%), seguidos de homicídios 

simples (34.7%) e por fim, homicídios privilegiados (1%)39. Em 55.8% dos casos houve 

outros crimes associados na sentença. As justificações para a qualificação dos 

homicídios variaram entre a existência de uma relação de intimidade entre o ofensor 

e a vítima (72.6%), o crime ter sido cometido a sangue frio, com premeditação, ou ter 

havido uma persistência na intenção de matar (41.9%), entre outras. Cerca de um 

terço dos crimes foi premeditado, e em cerca de 40% dos crimes, foram apontados 

fatores precipitantes relacionados com a não aceitação do final da relação. As 

sentenças para homicídio qualificado foram de prisão efetiva com uma duração média 

de 18.42 anos (desvio padrão = 2.23 anos), enquanto as sentenças para homicídio 

simples foram de duração média de 15.84 anos (desvio padrão = 4.40 anos) de prisão 

efetiva.  Outro estudo recente40 analisou os argumentos de “crime passional” no 

Supremo Tribunal e concluiu que este argumento é frequentemente rejeitado e que 

existe uma crescente preocupação com a prevenção de homicídios nas relações de 

intimidade.  

Um estudo relevante adotou uma abordagem qualitativa para se focar nas mulheres 

perpetradoras de homicídios nas relações de intimidade, concluindo que todas eram 

vítimas de violência de género perpetrada pelo parceiro e que existem lacunas no 

sistema legal quanto à sentença destas mulheres, sendo que o sistema é severo para 

com elas41.  

 

 
38 Agra, C., Quintas, J. Sousa, P., & Leite, A. (2015). Homicídios conjugais: estudo avaliativo das 
decisões judiciais. CIG: Coleção estudos de género, nº11. Disponível em: https://repositorio-
aberto.up.pt/bitstream/10216/83304/2/125824.pdf 
39 De acordo com o Artigo 133º do Código Penal, o homicídio é privilegiado quando é cometido por 
compreensível emoção violenta, compaixão, desespero ou motivo de relevante valor social ou moral, 
que diminuam sensivelmente a sua culpa. 
40 Pontedeira, C., Quintas, J., & Walklate, S. Intimate Partner Homicides: “Passionate Crime” Arguments 
in the Portuguese Supreme Court of Justice. International Annals of Criminology, 1-24.(1). Disponível 
em: https://www.cambridge.org/core/journals/international-annals-of-criminology/article/abs/intimate-
partner-homicides-passionate-crime-arguments-in-the-portuguese-supreme-court-of-
justice/FF5DC6024F24D0FA12461B9DE6D0A86B 
41 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 [Online], 21 | 
2018. https://doi.org/10.4000/configuracoes.5171 

https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/83304/2/125824.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/83304/2/125824.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/international-annals-of-criminology/article/abs/intimate-partner-homicides-passionate-crime-arguments-in-the-portuguese-supreme-court-of-justice/FF5DC6024F24D0FA12461B9DE6D0A86B
https://www.cambridge.org/core/journals/international-annals-of-criminology/article/abs/intimate-partner-homicides-passionate-crime-arguments-in-the-portuguese-supreme-court-of-justice/FF5DC6024F24D0FA12461B9DE6D0A86B
https://www.cambridge.org/core/journals/international-annals-of-criminology/article/abs/intimate-partner-homicides-passionate-crime-arguments-in-the-portuguese-supreme-court-of-justice/FF5DC6024F24D0FA12461B9DE6D0A86B
https://doi.org/10.4000/configuracoes.5171
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2.5 O sistema de apoio e intervenção 

Em relação ao Sistema de intervenção e apoio à vítima, a CIG publicou em 2019 uma 

infografia sobre a RNAVVD, que afirma que existem 133 centros de atendimento em 

todo o país, com pelo menos 1 em cada distrito42. Entre estes, 2 são específicos para 

mulheres vítimas de violência sexual e 1 é específico para homens vítimas de violência 

sexual. Desde 2019 têm sido criados outros serviços de apoio, mas não há ainda 

informação sistematizada sobre estes novos serviços. 

Existe uma Linha de Apoio Nacional oficial disponível 24h para vítimas de violência 

doméstica em Portugal – 800 202 148. Se a vítima não puder realizar uma chamada, 

poderá usar o serviço SMS (3060) ou enviar um email (violencia.covid@cig.gov.pt) – 

estes serviços estão disponíveis das 9:00 às 17:30 em dias úteis. Estes recursos 

foram criados para combater os desafios impostos pela pandemia e assegurar que 

todas as vítimas poderiam aceder aos serviços de apoio. Existe também uma Linha 

Nacional para Emergência Social 144, disponível 24h para pessoas desprotegidas ou 

vulneráveis que precisem de apoio social (incluindo vítimas de violência doméstica). 

Para além destes serviços nacionais, várias instituições, nomeadamente ONGs, têm 

os seus próprios contactos disponíveis às vítimas de violência doméstica e de 

violência sexual. A UMAR dispõe de 3 centros de atendimento: um no Porto, para 

mulheres vítimas de violência; um em Almada, para mulheres vítimas de violência 

doméstica; e um segundo no Porto, para mulheres vítimas de violência sexual43. 

Todos estes estão em zonas urbanas de elevada população. A UMAR também 

colabora com os OPCs em três gabinetes de apoio à vítima nos Departamentos de 

Investigação e Ação Penal (DIAP). A APAV dispõe de 20 Gabinetes de Apoio à Vítima 

(GAV) em todo o país, para todas as vítimas, e 4 centros de atendimento para vítimas 

migrantes. Existem 3 centros de atendimento específicos para pessoas LGBTI+ 

vítimas de violência doméstica e violência de género, geridos por ONGs: Casa Qui, 

uma associação de solidariedade social; a Associação Plano i; e a ILGA – Intervenção 

Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo. Há ainda uma associação juvenil para 

apoio LGBTI+ chamada Rede Ex Aequo. 

 

 
42 Disponível em: https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2019/01/Rede-Nacional-de-Apoio-
%C3%A0s-Vitimas-de-violencia-dom%C3%A9stica.pdf 
43 Disponível em: http://www.umarfeminismos.org/index.php/centros-de-atendimento-da-umar 

http://www.umarfeminismos.org/index.php/centros-de-atendimento-da-umar
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2.6 Redes multidisciplinares de prevenção à violência de género e femicídio 

Devido aos recentes protocolos e planos de ação nacionais, a atividade judicial e 

policial têm sido alvo de intervenções importantes de forma a preparar as estruturas 

para receberem adequadamente as vítimas de violência doméstica. Têm sido feitas 

bastantes melhorias nos últimos anos, como pode ser verificado através dos 

protocolos, iniciativas e orientações implementadas tanto a nível nacional como local. 

Um dos documentos mais relevantes é o já mencionado Manual de Atuação Funcional 

a adotar pelos OPC nas 72 horas subsequentes à apresentação de denúncia por 

maus-tratos cometidos em contexto de violência doméstica 44, publicado em 2020, que 

define os princípios, protocolos, medidas e ações recomendadas a adotar em casos 

de violência doméstica. 

Alguns estudos demonstram as perceções e crenças dos profissionais dos OPC e da 

magistratura na atuação do sistema de justiça em casos de violência doméstica. Estes 

estudos mostram que, embora tenham sido feitos vários esforços positivos, há ainda 

uma necessidade de maior investimento na formação dos profissionais. O estudo de 

2015 do projeto internacional CEINAV demonstra o quão diferenciada esta ação pode 

ser, visto que vários profissionais descrevem as ações que devem ser tomadas, numa 

situação hipotética, de forma muito diferente, sublinhando uma necessidade de 

formação sobre quais as ações recomendadas e mais adequadas45. De facto, um 

estudo de 2018 demonstrou que existe ainda um longo caminho a ser percorrido na 

desconstrução de mitos e crenças sobre a violência doméstica nos agentes policiais46. 

Mais ainda, um estudo mais recente, de 2020, corroborou estes resultados, concluindo 

que é necessária mais formação, e demonstrou que os próprios profissionais 

sublinham a importância da existência de orientações para a intervenção47. Por fim, 

um artigo recente mostra que está presente um elevado grau de tolerância e aceitação 

 
44 Disponível em: https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2020/06/172-
20_MANUAL_ATUACAO_FUNCIONAL_Final.pdf 
45 Magalhães, Maria José; Lima Cruz, Angélica & De Oliveira Braga Lopez, Rita: Working Paper on 
Intervention Against Domestic Violence in Portugal, from the research project “Cultural Encounters in 
Intervention Against Violence” (CEINAV), January 2015. Disponível em: 
https://www.londonmet.ac.uk/media/london-metropolitan-university/london-met-
documents/faculties/faculty-of-social-sciences-and-humanities/research/child-and-woman-abuse-
studies-unit/ceinav/DV-working-paper_PT-final_BG.pdf 
46 Sani, A. I., Coelho, A., & Manita, C. (2018). Intervenção em situações de violência doméstica: Atitudes 
e crenças de polícias. Disponível em: https://www.psycharchives.org/handle/20.500.12034/1959 
47 Freitas, R. (2020). Para uma formação e atuação dos Agentes da PSP no âmbito da violência 
doméstica (Dissertação de Doutoramento). Disponível em: https://bdigital.ufp.pt/handle/10284/8551 

https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2020/06/172-20_MANUAL_ATUACAO_FUNCIONAL_Final.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2020/06/172-20_MANUAL_ATUACAO_FUNCIONAL_Final.pdf
https://www.londonmet.ac.uk/media/london-metropolitan-university/london-met-documents/faculties/faculty-of-social-sciences-and-humanities/research/child-and-woman-abuse-studies-unit/ceinav/DV-working-paper_PT-final_BG.pdf
https://www.londonmet.ac.uk/media/london-metropolitan-university/london-met-documents/faculties/faculty-of-social-sciences-and-humanities/research/child-and-woman-abuse-studies-unit/ceinav/DV-working-paper_PT-final_BG.pdf
https://www.londonmet.ac.uk/media/london-metropolitan-university/london-met-documents/faculties/faculty-of-social-sciences-and-humanities/research/child-and-woman-abuse-studies-unit/ceinav/DV-working-paper_PT-final_BG.pdf
https://www.psycharchives.org/handle/20.500.12034/1959
https://bdigital.ufp.pt/handle/10284/8551
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da violência sexual, especialmente nos agentes da polícia mais velhos e com níveis 

de educação mais baixos, e que há ainda alguma resistência à formação 

especializada nesta área48. As crenças de culpabilização das vítimas de violência de 

género precisam de ser combatidas, e os agentes do Sistema de Justiça Criminal não 

podem continuar a perpetuar essas conceções no desempenho das suas funções. 

 

2.7 O femicídio e a violência contra as mulheres nos meios de comunicação social 

O femicídio e a violência contra as mulheres também têm sido foco de representações 

mediáticas. Existe uma crescente preocupação em relação à forma como os meios de 

comunicação social representam esses casos, nomeadamente de uma perspetiva 

ética. Neste sentido, a Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade lançou em 

2019 um “Guia para as boas práticas dos órgãos de comunicação social na prevenção 

e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica”49. O documento 

contém informação prática relevante que deve ser seguida por jornalistas e outros/as 

profissionais dos meios de comunicação social para assegurar que a sua cobertura 

não encoraja a violência (ao reportá-la de forma irresponsável), respeita as vítimas e 

dá ênfase aos recursos disponíveis de apoio e proteção às vítimas. Um estudo sobre 

as Representações da Violência Doméstica nos Telejornais de Horário Nobre50 foi 

publicado pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social, e conclui que o 

discurso dos meios de comunicação social pode ter impacto na perpetuação de 

estereótipos sobre a violência de género e a violência nas relações de intimidade. O 

estudo apresenta orientações importantes para os profissionais na cobertura de casos 

de violência doméstica, nomeadamente: 

• Investir no enquadramento que informe sobre a realidade da violência 

doméstica; 

• Visibilizar outras formas de violência doméstica para além do homicídio; 

• Contextualizar a notícia de violência doméstica; 

• Destacar o que permita compreender o problema social; 

 
48 Fávero, M., Del Campo, A., Faria, S., Moreira, D., Ribeiro, F., & Sousa-Gomes, V. (2020). Rape myth 
acceptance of police officers in Portugal. Journal of Interpersonal Violence, 0886260520916282. 
Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886260520916282  
49 Disponível em: https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2019/09/GuiDeBoasPracticas.pdf   
50 Disponível em: https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2018/11/Estudo-ERC-
Representa%C3%A7%C3%B5es_mediaticas_Viol%C3%AAncia_Dom%C3%A9stica_2018.pdf 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886260520916282
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2019/09/GuiDeBoasPracticas.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2018/11/Estudo-ERC-Representa%C3%A7%C3%B5es_mediaticas_Viol%C3%AAncia_Dom%C3%A9stica_2018.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2018/11/Estudo-ERC-Representa%C3%A7%C3%B5es_mediaticas_Viol%C3%AAncia_Dom%C3%A9stica_2018.pdf
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• Evitar relações de causalidade entre o crime de violência doméstica e as 

características dos envolvidos;  

• Evitar as referências a possíveis causas que possam justificar a 

agressão e simplificar o fenómeno social; 

• Diversificar as fontes contribuindo para a formação de uma opinião 

pública informada; 

• Eliminar o sensacionalismo nas notícias sobre violência doméstica; 

• Respeitar o direito à reserva da intimidade e da vida privada e a 

presunção da inocência dos agressores”51. 

 

2.8 Valores de género e (des)igualdade de género no país 

Portugal, tal como outros países do Sul da Europa (Itália, Espanha, Grécia), é um país 

altamente centrado na família, com alta dependência do familiar. Por isso, foi chamado 

de Family Welfare State52.  Em comparação com os restantes países Europeus 

(exceto Espanha), Portugal é considerado o mais coletivista, nomeadamente em 

relação à unidade familiar53. Assim, existe um forte sentimento de responsabilidade 

pelos membros da família, especialmente os mais vulneráveis, de depender 

profundamente dos seus familiares para o apoio, incluindo financeiro, dado que os 

apoios públicos para crianças e idosos são poucos e baixos. Algumas leis nacionais 

refletem valores sobre a família enraizados nas sociedades Europeias e ocidentais. 

Muitas destas leis foram escritas com o foco na família “tradicional” portuguesa de 

casais heterossexuais trabalhadores com crianças menores, com objetivo de facilitar 

o equilíbrio entre a família e a carreira. A promoção de valores de género tradicionais 

ainda prevalece e influencia a desigualdade de género. A maioria das mulheres 

 
51 Disponível em:  
https://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM5OiJtZWRpYS9lc3R1ZG9zL29iamVj
dG9fb2ZmbGluZS8xMDEuNS5wZGYiO3M6NjoidGl0dWxvIjtzOjUwOiJzdW1tYXJ5LXJlcHJlc2VudGF0
aW9ucy1vZi1kb21lc3RpYy12aW9sZW5jZS1pbi1wciI7fQ==/summary-representations-of-domestic-
violence-in-pr  
52 Santos, B. S. (1999). The welfare state in Portugal: Between conflicting globalizations. Oficina do 
CES, 140. Disponível em:   
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11024/1/The%20Welfare%20State%20in%20Portugal%2
0Between%20Conflicting%20Globalizations.pdf 
53 Hofstede, G., Hofstede, G. J., Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind. 
(3ª Ed.). New York: McGraw-Hill. 

https://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM5OiJtZWRpYS9lc3R1ZG9zL29iamVjdG9fb2ZmbGluZS8xMDEuNS5wZGYiO3M6NjoidGl0dWxvIjtzOjUwOiJzdW1tYXJ5LXJlcHJlc2VudGF0aW9ucy1vZi1kb21lc3RpYy12aW9sZW5jZS1pbi1wciI7fQ==/summary-representations-of-domestic-violence-in-pr
https://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM5OiJtZWRpYS9lc3R1ZG9zL29iamVjdG9fb2ZmbGluZS8xMDEuNS5wZGYiO3M6NjoidGl0dWxvIjtzOjUwOiJzdW1tYXJ5LXJlcHJlc2VudGF0aW9ucy1vZi1kb21lc3RpYy12aW9sZW5jZS1pbi1wciI7fQ==/summary-representations-of-domestic-violence-in-pr
https://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM5OiJtZWRpYS9lc3R1ZG9zL29iamVjdG9fb2ZmbGluZS8xMDEuNS5wZGYiO3M6NjoidGl0dWxvIjtzOjUwOiJzdW1tYXJ5LXJlcHJlc2VudGF0aW9ucy1vZi1kb21lc3RpYy12aW9sZW5jZS1pbi1wciI7fQ==/summary-representations-of-domestic-violence-in-pr
https://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM5OiJtZWRpYS9lc3R1ZG9zL29iamVjdG9fb2ZmbGluZS8xMDEuNS5wZGYiO3M6NjoidGl0dWxvIjtzOjUwOiJzdW1tYXJ5LXJlcHJlc2VudGF0aW9ucy1vZi1kb21lc3RpYy12aW9sZW5jZS1pbi1wciI7fQ==/summary-representations-of-domestic-violence-in-pr
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11024/1/The%20Welfare%20State%20in%20Portugal%20Between%20Conflicting%20Globalizations.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11024/1/The%20Welfare%20State%20in%20Portugal%20Between%20Conflicting%20Globalizations.pdf
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portuguesas trabalha a tempo inteiro fora de casa, mas é ainda responsável pelas 

tarefas domésticas e familiares mais exigentes e morosas54. 

 

2.9 O impacto da COVID-19 na legislação, serviços, medidas e prevalência do 

femicídio 

Não foi criada legislação específica relativa à prevenção do femicídio. No entanto, o 

Governo adotou algumas medidas relevantes de resposta à violência doméstica, com 

recursos para as vítimas pedirem ajuda e apoio, especialmente durante os períodos 

de confinamento. 

Campanhas de sensibilização e serviços de apoio e acompanhamento55: 

1. “SegurançaEmIsolamento”: a campanha foi direcionada a vítimas, para 

as alertar para os recursos disponíveis e as formas que poderiam utilizar 

para pedir ajuda e apoio. Os materiais foram disponibilizados em 

diferentes línguas (incluindo língua gestual)56 

2. Uma nova linha SMS foi criada (3060), assim como um endereço de e-

mail para o apoio à vítima (violencia.covid@cig.gov.pt). 

3. Os serviços de apoio permaneceram abertos ao longo da pandemia, 

incluindo durante os períodos de confinamento. 

4. Foi aumentada a capacidade de casas abrigo, e foram abertas novas 

estruturas. 

Medidas legislativas em resposta à violência doméstica para aumentar a proteção das 

vítimas: 

1. Criação da licença e do subsídio de restruturação familiar, aplicável à 

vítima de violência doméstica que, devido à vitimização, é obrigada a 

mudar a residência (Decreto-Lei Nº 101/2020)57. 

2. Para assegurar a segurança das vítimas, tendo em consideração as 

condições de isolamento social imposto pela pandemia, os ofensores 

 
54 Matias, M, Monteiro, I. & Coimbra, S. (in press 2021). Intergenerational family solidarity in Portugal. 
In I. Albert, M. Emirhafizovic, C. Shpigelman, U. Trummer & C. Kelleher (Ed.). Families and Family 
Values in Society and Culture. Perspectives on Human Development Series. Information Age Publishing 
55 Algumas medidas específicas podem ser consultadas em: 
https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-
rights#{%2263001324%22:[32]} 
56 Os materiais podem ser consultados em: https://www.cig.gov.pt/area-portal-da-violencia/portal-
violencia-domestica/covid-19-seguranca-em-isolamento/ 
57 Disponível em: https://dre.pt/home/-/dre/149707128/details/maximized 

mailto:violencia.covid@cig.gov.pt
https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights#%7B%2263001324%22:%5B32
https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights#%7B%2263001324%22:%5B32
https://www.cig.gov.pt/area-portal-da-violencia/portal-violencia-domestica/covid-19-seguranca-em-isolamento/
https://www.cig.gov.pt/area-portal-da-violencia/portal-violencia-domestica/covid-19-seguranca-em-isolamento/
https://dre.pt/home/-/dre/149707128/details/maximized
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condenados por violência doméstica foram excluídos do regime 

excecional de relaxamento das sentenças custodiais e “medidas de 

graça” adotadas pelo Governo durante a pandemia (Lei nº 9/2020)58. 

3. No âmbito das medidas restritivas impostas pelo Estado de Emergência 

(confinamento) decretado pelo Presidente da República, continuou 

autorizado o trânsito para os veículos de emergência e apoio às vítimas 

de violência doméstica (assim como vítimas de tráfico de seres 

humanos, e para crianças e jovens em risco) (Decreto Nº 2-C / 2020)59. 

De acordo com um relatório de revisão focado no impacto socioeconómico da COVID-

1960: 

• As mulheres representaram 81% dos pedidos de apoio familiar 

excecional (dados de Junho 2020). 

• No segundo trimestre de 2020, o desemprego das mulheres aumentou 

cerca de 26%, enquanto o desemprego dos homens aumentou 12%. 

• Apesar da diminuição de denúncias de violência doméstica às políticas, 

os pedidos de apoio em centros de atendimento aumentaram 

significativamente após o confinamento – um aumento de 180% entre o 

primeiro e o segundo trimestre de 2020. 

• Académicas e investigadoras viram a sua produtividade diminuir durante 

a pandemia, tendo acontecido o inverso aos homens. 

Os relatórios do Estado sobre violência doméstica em 202061 afirmam que, de um total 

de 27 mulheres mortas num contexto de violência doméstica: 

a. 4 mulheres foram mortas num contexto de violência doméstica no 

primeiro trimestre de 2020; 

b. 3 mulheres (e 1 criança, género não especificado) foram assassinadas 

num contexto de violência doméstica no segundo trimestre de 2020; 

c. 9 mulheres foram mortas num contexto de violência doméstica no 

terceiro trimestre de 2020; 

 
58 Disponível em: https://dre.pt/pesquisa/-/search/131338919/details/maximized  
59 Disponível em: https://dre.pt/home/-/dre/131908499/details/maximized 
60 Disponível em: https://repositorio.iscte-
iul.pt/bitstream/10071/21054/1/UmOlharSociolo%cc%81gicoSobreaCriseCovid19emLivro.pages.pdf  
61 Disponível em: 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=dados-de-crimes-de-violencia-
domestica-4-trimestre-e-ano-de-2020  

https://dre.pt/pesquisa/-/search/131338919/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/131908499/details/maximized
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/21054/1/UmOlharSociolo%cc%81gicoSobreaCriseCovid19emLivro.pages.pdf
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/21054/1/UmOlharSociolo%cc%81gicoSobreaCriseCovid19emLivro.pages.pdf
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=dados-de-crimes-de-violencia-domestica-4-trimestre-e-ano-de-2020
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=dados-de-crimes-de-violencia-domestica-4-trimestre-e-ano-de-2020
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d. 11 mulheres foram assassinadas num contexto de violência doméstica 

no quarto trimestre de 2020. 

 

O Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA) publicou em agosto de 2020 um 

relatório sobre a prevalência do femicídio durante os meses do primeiro confinamento 

em Portugal (incluindo duas semanas antes e duas semanas depois do período oficial, 

visto que a maioria da população entrou em confinamento voluntário) – março, abril e 

maio 202062. Durante estes meses, ocorreram 4 femicídios e 9 tentativas de femicídio, 

um valor mais baixo do que a média para estes meses em anos anteriores, de acordo 

com os dados do OMA desde 2004. Este relatório sugere que este número mais 

pequeno pode ser devido: i) ao medo vivido por muitas vítimas durante o 

confinamento, levando-as a adotar estratégias de sobrevivência para se protegerem 

a elas próprias e aos/às seus/suas filhos/as, por estarem impossibilitadas de sair da 

residência (e portanto, da relação) devido ao medo de infeção; ii)  às medidas de 

prevenção adotadas pelo Governo, tais como a criação de novos canais de apoio e 

rápida disseminação de informação sobre serviços de apoio à vítima. 

 

3. A prevalência do femicídio em Portugal 

3.1  Fontes e métodos de recolha de dados 

3.1.1 Fontes e métodos de recolha de dados 

Como mencionado anteriormente, não existem dados oficiais relativos aos femicídios 

em Portugal. Para este projeto, foi realizada uma recolha de dados quantitativa 

sistemática, a partir do conhecimento e instrumentos desenvolvidos pelo Observatório 

Europeu do Femicídio (OEF). Com base na informação recolhida pelo OMA, foi 

realizada uma pesquisa adicional sobre os casos documentados, incluindo toda a 

informação disponível nos meios de comunicação social (locais ou nacionais). Tal 

como nos outros países do projeto, toda a informação disponível sobre os casos foi 

recolhida e inserida no instrumento de recolha de dados (base de dados). Uns meses 

mais tarde, foi realizada uma nova pesquisa para verificar se tinha sido publicada 

 
62 Disponível em: 
http://www.umarfeminismos.org/images/stories/oma/Femic%C3%ADdios_em_Portugal_durante_a_pa
ndemia_COVID-19_.pdf  

http://www.umarfeminismos.org/images/stories/oma/Femic%C3%ADdios_em_Portugal_durante_a_pandemia_COVID-19_.pdf
http://www.umarfeminismos.org/images/stories/oma/Femic%C3%ADdios_em_Portugal_durante_a_pandemia_COVID-19_.pdf
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alguma informação adicional sobre as acusações ou julgamentos. Em caso afirmativo, 

essa informação foi adicionada à base de dados. Por fim, o número de casos 

identificado nesta pesquisa foi comparado com o número de casos reportado nas 

estatísticas oficiais sobre o crime, de forma a identificar possíveis discrepâncias. Em 

relação aos femicídios nas relações de intimidade, o número de casos identificados 

pela equipa do projeto e as estatísticas policiais são quase idênticos.  

 

É importante notar que este projeto de investigação também se foca na prevenção do 

femicídio e, portanto, dois casos foram analisados através de uma metodologia 

qualitativa para um conhecimento aprofundado sobre o que poderia ter sido feito para 

prevenir estes femicídios. Esta análise está apresentada na secção 4 deste relatório.  

 

3.1.2. Experiências com o uso do instrumento de recolha de dados do OEF 

Os instrumentos de recolha de dados do OEF foram adaptados no início do projeto e 

foram depois utilizados para a recolha de dados. Todas as categorias são altamente 

relevantes para as caracterizações dos femicídios e assassinatos de mulheres noutros 

contextos. Existe uma limitação importante relativa à fonte utilizada, visto que a 

informação disponível nos meios de comunicação, em alguns casos, é muito limitada. 

Assim, algumas colunas do instrumento de recolha de dados foram preenchidas com 

a opção “omisso”. 

Poderá ser relevante repensar o papel das crianças no instrumento de recolha de 

dados. Por exemplo, as crianças estão frequentemente presentes no momento de 

cometimento do femicídio (ou em episódios de violência prévia) e poderia ser 

importante explorar uma categoria detalhada sobre esta forma de vitimização. Por sua 

vez, também pode ser útil considerar as tentativas de femicídio. 

Mais ainda, pode ser importante adicionar uma categoria para assassinatos em 

contexto familiar, tendo em conta a sua alta prevalência em Portugal. 

Concluindo, de forma geral, as categorias existentes no instrumento provaram-se 

adequadamente estruturadas e completas para os objetivos do projeto.  

Como proposta para uma recolha de dados a nível Europeu, deveria ser desenvolvida 

uma ferramenta online de forma a potenciar uma análise estatística descritiva 

sistemática e equivalente para todos os países. 
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3.2 Extensão do problema e informação sobre os casos 

3.2.1 Extensão dos femicídios com base em dados oficiais  

Tal como anteriormente mencionado, não existem estatísticas oficiais sobre o 

femicídio em Portugal. No entanto, existem alguns dados oficiais disponíveis sobre os 

assassinatos de mulheres e as mortes de mulheres em contexto de violência 

doméstica. O Relatório Anual de Segurança Interna63 menciona 89 homicídios em 

2019, dos quais 22 foram mulheres mortas por parceiros íntimos e 5 foram mulheres 

mortas por outros familiares. O relatório da Polícia Judiciária sobre as investigações 

de homicídios nas relações de intimidade entre 2014 e 201964 afirma que 22 mulheres 

foram mortas por companheiros íntimos em 2019. Para 2020, o Relatório Anual de 

Segurança Interna relata 93 homicídios em Portugal, dos quais 36,7% das vítimas 

foram mulheres – o que, de acordo com os cálculos realizados pela equipa, significa 

que 34 mulheres foram assassinadas em 2020. O mesmo relatório menciona que 27 

mulheres e 1 rapariga foram vítimas de homicídio em contexto de violência doméstica. 

De acordo com os relatórios trimestrais do Estado sobre violência doméstica, 26 

mulheres foram mortas num contexto de violência doméstica em 201965 e 27 em 

202066. 

 

3.2.2 Informação sobre a extensão do femicídio com base em estudos ou relatórios 

de ONGs 

Utilizando notícias publicadas pela imprensa e outros meios de comunicação 

nacionais, o Observatório de Mulheres Assassinadas recolhe dados anuais de 

assassinatos de mulheres em Portugal, incluindo femicídios e assassinatos de 

mulheres noutros contextos, desde 2004. Nos relatórios anuais do OMA, estão 

descritas informações sobre as vítimas, perpetradores/as, detalhes dos crimes, 

 
63 Disponível em: https://www.portugal.gov.pt/download-
ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDA0sAAAQJ%2BleAUAAAA%3
D 
64 Disponível em: https://www.policiajudiciaria.pt/homicidios-nas-relacoes-de-intimidade-estudo-dos-
inqueritos-investigados-pela-policia-judiciaria-2014-2019/  
65 Disponível em: https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=dados-trimestrais-
de-crimes-de-violencia-domestica-3-e-4-trimestres-de-2019    
66 Disponível em: https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=dados-de-crimes-de-
violencia-domestica-4-trimestre-e-ano-de-2020  

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDA0sAAAQJ%2BleAUAAAA%3D
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDA0sAAAQJ%2BleAUAAAA%3D
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDA0sAAAQJ%2BleAUAAAA%3D
https://www.policiajudiciaria.pt/homicidios-nas-relacoes-de-intimidade-estudo-dos-inqueritos-investigados-pela-policia-judiciaria-2014-2019/
https://www.policiajudiciaria.pt/homicidios-nas-relacoes-de-intimidade-estudo-dos-inqueritos-investigados-pela-policia-judiciaria-2014-2019/
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=dados-trimestrais-de-crimes-de-violencia-domestica-3-e-4-trimestres-de-2019
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=dados-trimestrais-de-crimes-de-violencia-domestica-3-e-4-trimestres-de-2019
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=dados-de-crimes-de-violencia-domestica-4-trimestre-e-ano-de-2020
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=dados-de-crimes-de-violencia-domestica-4-trimestre-e-ano-de-2020
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julgamentos, entre outros. Estes relatórios anuais estão disponíveis ao público no 

website da UMAR67, a ONG feminista que criou o OMA e que tem lutado pela 

igualdade de género e direitos das mulheres há várias décadas.  

Portugal é um país pequeno com um número absoluto de homicídios relativamente 

baixo, devido à sua baixa população, o que significa que é muito provável que os 

meios de comunicação reportem a esmagadora maioria, se não todos, dos casos de 

homicídio descobertos – especialmente os jornais mais sensacionalistas, aos quais a 

equipa do OMA tem acesso diário. 

Um grupo de trabalho de Portugal faz parte do Observatório Europeu do Femicídio 

(OEF), o qual tem sistematicamente recolhido e analisado dados quantitativos e 

qualitativos sobre o femicídio. 

 

3.2.3 Extensão do femicídio com base na recolha de dados OEF  

O instrumento de recolha de dados deste Projeto utilizado em Portugal contém 68 

casos de mulheres assassinadas nos anos de 2019 e 2020: 

• 34 mulheres assassinadas em 2019  

• 34 mulheres assassinadas em 2020  

A taxa anual com base na população para ambos os anos foi 0,33 casos por 100.000 

habitantes68. 

 

 

 

 

 

 

 
67 Website oficial: http://www.umarfeminismos.org/index.php/observatorio-de-mulheres-assassinadas  
68 População (2020): 10,305,564 (Worldbank) 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=PT 

http://www.umarfeminismos.org/index.php/observatorio-de-mulheres-assassinadas
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=PT
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Ano / Mulheres 

Assassinadas 

Mulheres 

Assassinadas 

(idade 16+) 

Taxa por 

100.000 

habitantes 

Mulheres 

assassinadas por 

familiares 

(incluindo 

parceiros íntimos) 

Femicídios 

nas 

relações de 

intimidade 

2019 34 0,33 29 23 

2020 34 0,33 31 19 

2019 + 2020 68 0,66 60 42 

Tabela 1: Mulheres assassinadas em Portugal em 2019 e 2020 

 

Relação vítima-perpetrador e tipos de assassinatos 

O gráfico abaixo (Gráfico 169) demonstra que 62% do total de mulheres assassinadas 

em Portugal em 2019 e 2020 foram mortas por parceiros íntimos atuais, anteriores 

ou pretendidos (23 casos em 2019 e 19 casos em 2020)70, e 27% foram mortas por 

outros/as familiares (6 mulheres em 2019 e 12 mulheres em 2020). Estes crimes 

foram quase exclusivamente cometidos por um familiar do género masculino71. 

Considerando o total dos assassinatos cometidos em contexto familiar, em 39% (n=7) 

dos casos, as mulheres foram mortas por um filho ou genro, e em 22% (n=4) por um 

irmão ou cunhado. Em 7% (n=5) dos casos, as mulheres foram mortas por outras 

pessoas (tais como colegas ou conhecidos). Por fim, em 4% (n=3) dos casos, não foi 

possível identificar o/a perpetrador/a. 

 

 
69 Apenas considerando a relação entre a vítima e o perpetrador principal. Existiram, no entanto, 4 
casos em que mais do que um/a perpetrador/a colaboraram no crime. 
70  A única discrepância entre as estatísticas oficiais e os dados OEF foi encontrada nos dados relativos 
ao número total de mulheres mortas em 2019: os dados oficiais mostram mais casos de assassinatos 
de mulheres, relatando 89 homicídios dos quais 41% foram mulheres (totalizando, pelos cálculos da 
equipa, 37 mulheres assassinadas), o que difere dos 34 casos encontrados com o instrumento OEF. 
No entanto, se considerarmos apenas femicídios nas relações de intimidade (atuais ou passadas), as 
fontes oficiais contabilizam 22 mulheres assassinadas por um parceiro íntimo, o que coincide com os 
dados do OEF, visto que as instituições oficiais não consideram parceiros pretendidos como parceiros 
íntimos. 
71 Apenas em dois casos (em 2020) as vítimas foram mortas por mulheres. Nestes casos, as 
perpetradoras foram uma filha da vítima e uma mãe da vítima. 
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Gráfico 1: Assassinatos de mulheres em Portugal – relação entre vítima e 

perpetrador/a principal 

 

O Gráfico 2 refere-se aos tipos de assassinatos de mulheres, considerando o total 

agregado de ambos 2019 e 2020. Em 62% dos casos, as mulheres foram mortas por 

um parceiro íntimo (atual, passado ou pretendido) do género masculino, num 

contexto de femicídio nas relações de intimidade (FRI). O elevado número de 

casos de FRI durante a relação (37% de todos os casos) em relação aos FRI no 

contexto de uma separação efetiva ou tentada (25% dos casos) deve ser interpretado 

com caução, visto que a falta de uma referência clara, pelos meios de comunicação 

social, sobre a intenção da vítima de se separar do ofensor, não exclui essa 

possibilidade. Mais ainda, os casos em que a relação de intimidade era pretendida 

pelo perpetrador e recusada pela vítima foram incluídos como relações de intimidade 

atuais para os propósitos deste relatório. Alguns assassinatos de mulheres são 

relativamente raros, nomeadamente assassinatos no contexto de assaltos (3%), no 

contexto de violência sexual (1%), no contexto de trabalho sexual (1%), e noutros 

contextos (6%). Em quase todos os casos, os/as perpetradores/as foram descritos/as 

como sendo do género masculino. Todos os tipos de femicídios têm uma clara 

dimensão de género relacionada com o poder dos homens sobre as mulheres e a 

dominação patriarcal, nomeadamente nos femicídios na intimidade, nos femicídios 
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relacionados com a prostituição e nos femicídios relacionados com a violência sexual. 

Nos anos de 2019 e 2020, todas as mortes de mulheres no contexto de violência 

sexual e de trabalho sexual foram cometidos por perpetradores do género masculino. 

Este desequilíbrio de poder pode também influenciar a incidência de assassinatos de 

mulheres em contexto familiar, o que será aprofundado na próxima secção. 

 

 

Gráfico 2: Assassinatos de mulheres em Portugal – tipos de assassinatos 

 

 Frequência Percentagem Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

FRI no contexto de separação (efetiva ou planeada) 17 25,0 25,0 25,0 

FRI durante relação 25 36,8 36,8 61,8 

Assassinatos em contexto familiar 18 26,5 26,5 88,2 

Assassinatos em contexto de assaltos 2 2,9 2,9 91,2 

Femicídios em contexto de violência sexual 1 1,5 1,5 92,6 

Femicídios em contexto de trabalho sexual 1 1,5 1,5 94,1 

Outro 4 5,9 5,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Tabela 2: Tipos de assassinatos – tabela de frequência 
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3.3. Informação detalhada sobre os casos  

3.3.1 Características das vítimas  

Para além das 68 mulheres assassinadas em Portugal em 2019 e 2020, foram 

também assassinadas vítimas adicionais em 15% dos casos. Das 10 vítimas 

adicionais, 4 eram outros/as familiares, 3 eram filhos/as das vítimas, e 1 era amigo da 

vítima. Em 2 casos, não foi identificada a relação entre as mulheres assassinadas e 

as vítimas adicionais. 

 

3.3.1.1 Idade das mulheres 

Apesar de terem sido assassinadas mulheres de todas as idades, quase um terço das 

vítimas (30%) tinham entre 36 a 45 anos de idade, e 28% tinham 66 ou mais anos de 

idade. É urgente incidir especial atenção para as mulheres acima de 26 anos de idade, 

assim como mulheres de idade avançada, devido ao risco mais elevado de 

homicídio/femicídio. 

Num dos casos, não foi possível identificar a idade da vítima. 

 

Gráfico 3: Faixa etária das mulheres assassinadas em Portugal (2019-2020) 
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 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 

16-25 2 2,9 2,9 2,9 

26-35 5 7,4 7,4 10,3 

36-45 20 29,4 29,4 39,7 

46-55 11 16,2 16,2 55,8 

56-65 10 14,7 14,7 70,5 

66-75 7 10,3 10,3 80,8 

>75 12 17,6 17,6 98,5 

Omisso 1 1,5 1,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Tabela 3: Faixa etária do total de vítimas – tabela de frequência 

 

As vítimas de FRI (ver Tabela 4) eram geralmente mais novas e as vítimas de 

assassinatos em contexto familiar eram significativamente mais velhas do que a 

idade média de todas as mulheres assassinadas (67% das mulheres mortas por 

familiares tinham 56 ou mais anos de idade – ver Tabela 5). Adicionalmente, para as 

vítimas de assassinatos fora do contexto íntimo ou familiar (ver Tabela 6), é 

importante notar a idade relativamente avançada (75% das vítimas tinham 56 anos ou 

mais). 

 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 

16-25 2 4,8 2,9 4,8 

26-35 4 9,5 7,4 14,3 

36-45 16 38,1 29,4 52,4 

46-55 8 19,1 16,2 71,5 

56-65 4 9,5 14,7 81,0 

66-75 5 11,9 10,3 92,9 

>75 3 7,1 17,6 100,0 

Omisso 0 0,0 1,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Tabela 4: Faixa etária das vítimas de FRI – tabela de frequência 
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 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 

16-25 0 0,0 0,0 0,0 

26-35 1 5,6 5,6 5,6 

36-45 4 22,2 22,2 27,8 

46-55 1 5,6 5,6 33,3 

56-65 4 22,2 22,2 55,6 

66-75 1 5,6 5,6 61,1 

>75 7 38,9 38,9 100,0 

Omisso 0 0,0 0,0 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Tabela 5: Faixa etária das vítimas de assassinatos em contexto familiar – tabela de 

frequência 

 

 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 

16-25 0 0,0 0,0 0,0 

26-35 0 0,0 0,0 0,0 

36-45 0 0,0 0,0 0,0 

46-55 2 25,0 25,0 25,5 

56-65 2 25,0 25,0 50,0 

66-75 1 12,5 12,5 62,5 

>75 2 25,0 25,0 87,5 

Omisso 1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

Tabela 6: Faixa etária das vítimas de assassinatos noutros contextos e em contextos 

desconhecidos – tabela de frequência 

 

3.3.1.2 Características adicionais sobre as vítimas 

As características adicionais sobre as vítimas demonstram uma grande variedade na 

situação profissional e na profissão das vítimas. Em 32% dos casos, a informação 

sobre a situação profissional das vítimas não é conhecida, e nos restantes casos, a 

maioria das vítimas estava empregada (47%) ou reformada (18%) no momento da sua 

morte (ver Gráfico 4). Considerando apenas os casos em que a informação sobre a 
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situação profissional estava disponível (N=46), as mulheres empregadas representam 

a maioria (70%, ver Gráfico 5). 

 

Gráfico 4: Situação profissional das vítimas – totalidade dos casos 

 

 

Gráfico 5: Situação profissional das vítimas – apenas casos com informação 

disponível 

A informação relativa à ocupação das vítimas é parca. Considerando apenas os casos 

em que esta informação está disponível (n=15), é possível verificar uma variedade de 
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profissões e formações72. Apenas em 10% dos casos estava disponível informação 

sobre a pertença das vítimas a um grupo minoritário e apenas em relação à 

nacionalidade (nomeadamente vítimas do Brasil, da Tailândia, da Suécia, da Ucrânia, 

dos Países Baixos e do Irão). No entanto, esta informação deve ser considerada com 

caução, visto que, na esmagadora maioria dos casos, a informação sobre a pertença 

a grupos minoritários não estava disponível na fonte de dados utilizada para esta 

pesquisa. Foram ainda documentados 2 casos com vítimas que possuíam algum tipo 

de deficiência. 

Considerando apenas as características das vítimas de FRI73, 60% estavam 

empregadas quando ocorreu o femicídio, 9% estavam reformadas, e 2% estavam 

desempregadas (ver Gráfico 6). Em 29% dos casos, não foi encontrada informação 

sobre a situação profissional das vítimas.  

 

Gráfico 6: Situação profissional das vítimas de FRI – todos os casos 

Considerando apenas os casos de FRI em que a informação estava disponível (n=30), 

a taxa de mulheres empregadas sobe para 83%, e a percentagem de reformadas 

representa 14% dos casos.  

 
72 Profissão das vítimas nos casos em que essa informação estava disponível: freira; prostituta; 
massagista; cozinheira; administrativa; vendedora de fruta; atendimento ao cliente; trabalhadora em 
supermercado; operária fabril; empregada de restaurante; funcionária de serviços sociais em 
universidade; engenheira; mecânica de máquinas de costura; funcionária de instituição. 
73 Incluindo as vítimas assassinadas pelos companheiros íntimos atuais ou passados que morreram 
devido recusarem uma relação íntima com os perpetradores. 
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Gráfico 7: Situação profissional das vítimas de FRI – apenas casos com dados 

disponíveis 

 

Ainda sobre as vítimas de FRI, considerando casos em que a informação sobre o 

estado civil estava disponível (n=31), a maioria das vítimas de femicídio estavam 

casadas no momento do crime (61%), 26% eram solteiras, e 13% eram divorciadas 

(ver Gráfico 8). Por fim, releva mencionar que, em 28 dos casos de FRI, as vítimas 

tinham um ou mais filhos/as que ficaram órfãos/ãs devido ao femicídio.  

 

Gráfico 8: Estado civil das vítimas de FRI – apenas casos com informação disponível 
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3.3.2 Características dos/as perpetradores/as 

3.3.2.1 Número de perpetradores/as 

Apesar do número de mulheres assassinadas em Portugal em 2019 e 2020 ser 68, 

existiram 71 perpetradores/as no total, visto que, em 3 casos, os/as perpetradores/as 

principais cometeram o crime com o auxílio de um/a cúmplice. Do total de 71 

perpetradores/as, 59% (n=42) cometeram femicídio nas relações de intimidade.  

 

3.3.2.2 Género dos/as perpetradores/as 

O assassinato de mulheres é claramente influenciado por uma dimensão de género 

tanto em relação às vítimas como aos/às perpetradores/as. Apenas em 2 casos (3%) 

a perpetradora principal foi uma mulher, e num outro caso, uma mulher, que também 

mantinha uma relação íntima com o perpetrador, foi cúmplice do femicídio. 

 

3.3.2.3 Idade dos/as perpetradores/as 

A Tabela 7 mostra a frequência das faixas etárias dos/as perpetradores/as. Foi 

possível identificar informação relativa à idade dos/as ofensores/as em 94% dos 

casos, tornando possível determinar que a faixa etária com maior número de 

perpetradores/as foi entre os 36 e os 55 anos (47%).   

 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 

16-25 5 7,0 7,0 7,0 

26-35 8 11,3 11,3 18,3 

36-45 17 23,9 23,9 42,2 

46-55 16 22,5 22,5 64,7 

56-65 9 12,7 12,7 77,4 

66-75 4 5,6 5,6 83,1 

>75 8 11,3 11,3 94,3 

Omisso 4 5,6 5,6 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

Tabela 7: Faixa etária dos/as perpetradores/as (todos os casos) – Tabela de 

frequência 
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Considerando apenas os/as perpetradores/as principais de FRI, a distribuição etária 

é menos uniforme no contexto de efetiva ou tentativa de separação do que durante a 

relação. Os/as perpetradores/as entre 36 e 45 anos representam a maioria dos casos 

analisados (37%; n=15), seguidos/as por perpetradores/as entre os 46 e os 55 anos 

de idade (20%; n=8).  

 

Gráfico 9: Faixa etária dos/as perpetradores/as principais de FRI – apenas casos 

com informação disponível 

 

3.3.2.4 Características adicionais sobre os/as perpetradores/as 

Considerando os/as 71 perpetradores/as identificados, apenas foi possível identificar 

informação sobre a situação profissional dos/as perpetradores/as em 35 (49%) dos 

casos. De entre os casos em que essa informação está disponível, 66% dos/as 

perpetradores estavam empregados/as, 26% estavam desempregados/as, e 8% 

estavam reformados/as no momento em que cometeram o crime. Os/as 

perpetradores/as possuem variadas profissões74, embora não tenha sido possível 

encontrar esta informação para a maioria dos casos (61%). 

 

 
74 Profissões dos/as perpetradores/as sobre os/as quais existia esta informação: técnico de TI; gerente 
de casa de massagens; pescador; vendedor de fruta; trabalhador numa adega; ferreiro; empresário de 
construção civil; padeiro; canalizador; condutor de camiões de mercadorias; técnico de turismo. 
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Gráfico 10: Situação profissional dos/as perpetradores – apenas casos em que essa 

informação estava disponível 

De acordo com os dados disponíveis, apenas havia indicação de pertença a um grupo 

minoritário em 11% dos casos e apenas em relação à nacionalidade (nomeadamente 

do Brasil, do Paquistão, da Tailândia, da Suécia, da Itália, da Bulgária e do Irão). A 

saúde mental da maioria dos/as perpetradores/as era desconhecida, embora tenham 

sido mencionados problemas de saúde mental em 4 casos (6%).  

Considerando apenas as características dos/as perpetradores/as de FRI, apenas foi 

possível encontrar informação sobre o estado civil em 32 casos, dos quais 66% 

estavam casados/as, 25% eram solteiros/as e 9% eram divorciados/as. 

 

Gráfico 11: Estado civil dos/as perpetradores/as de FRI – apenas casos com 

informação disponível 
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Um aspeto a enfatizar relativamente aos/às perpetradores/as é a elevada taxa de 

suicídio. Após o crime, 29% dos/as perpetradores/as de FRI cometeram suicídio.  

 

3.3.3 Informação adicional sobre os casos de femicídio nas relações de 

intimidade 

Os femicídios nas relações de intimidade (FRI) representam a maioria dos casos 

analisados em Portugal. Do total de 68 assassinatos de mulheres, 40 mulheres foram 

mortas por atuais ou anteriores companheiros, e outras 2 vítimas foram mortas porque 

recusaram uma relação de intimidade com o perpetrador. Mais ainda, 40% das vítimas 

de FRI estavam separadas ou no processo de separação do perpetrador no momento 

do femicídio.  

Relativamente à distribuição geográfica de FRI, o número mais elevado de casos foi 

registado em Braga e Lisboa com 3 casos cada, seguidos de Cascais, Oeiras, Vila 

Nova de Gaia e Famalicão. 

Distribuição Geográfica (FRI) 

 

Gráfico 12: Distribuição geográfica dos FRI 

Em todos os casos de FRI, existe informação disponível sobre o meio empregue para 

o crime. O meio mais prevalente foi arma de fogo (n=19) seguida de arma branca 

(n=13). No caso identificado como “outro”, a vítima morreu por ter sido empurrada. 
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Gráfico 13: Meio empregue para matar (FRI) 

 

Em 26% dos casos de FRI, o crime ocorreu na presença de testemunhas, 

nomeadamente familiares e filhos/as. Num dos casos, a vítima de FRI estava gravida 

no momento do crime. 

Considerando apenas casos sobre os quais havia informação disponível (n=31), foi 

identificada violência prévia contra as vítimas, nomeadamente violência 

doméstica (84%; n=26), perseguição (6%; n=2) e ameaças de morte (16%; n=5). 

Emergiram da análise alguns fatores situacionais importantes identificados como 

motivos para os femicídios, nomeadamente: ciúmes, recusa pelo perpetrador de 

aceitar a separação, e recusa pela vítima de ter uma relação íntima com o perpetrador.  

 

3.3.4 Conhecimento institucional prévio sobre a violência doméstica e reações  

3.3.4.1 Conhecimento institucional prévio sobre a violência doméstica 

Fatores de risco prévios devem sempre ser considerados graves sinais de perigo, 

nomeadamente para a prevenção do femicídio. Da análise dos 68 assassinatos de 

mulheres, é possível identificar algumas questões importantes: 
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• Em 38% (n=13) dos casos sobre os quais há informação disponível75, a 

violência prévia contra a vítima era conhecida pelas autoridades; 

• 3 perpetradores/as foram condenados/as anteriormente aos crimes (para 94% 

dos casos, esta informação está omissa). Estes/as perpetradores/as foram 

condenados/as por violação, tráfico de estupefacientes, sequestro, violência 

doméstica e um homicídio anterior. 

Os seguintes tópicos enfatizados referem-se a todos os 42 femicídios nas relações de 

intimidade: 

• Em 84% (n=26) dos casos sobre os quais há informação disponível76, existia 

violência doméstica prévia; 

• Em 45% (n=10) dos casos em que há informação disponível77, a violência 

doméstica prévia contra a vítima era conhecida pelas autoridades; 

• Em 10% (n=1) dos casos em que existe informação disponível78, foram 

aplicadas medidas protetivas;  

• 25% (n=1) dos casos em que há informação disponível79 eram conhecidos 

pelos serviços de apoio à vítima; 

• 78% (n=18) dos casos em que há informação disponível80 eram conhecidos por 

terceiras pessoas (familiares, vizinhos/as, conhecidos/as). 

 

3.3.4.2 Julgamento e sentença 

Durante a recolha de dados, foram identificados os resultados demonstrados na 

Tabela 8. É relevante mencionar, no entanto, que, para alguns casos, devido à 

duração dos processos, a sentença pode não ter ainda sido determinada ou não ter 

sido divulgada pelos meios de comunicação social. A recolha de dados sobre os 

julgamentos irá manter-se ao longo da duração do projeto. 

 

 
75 Total N=34 
76 Total N=31 
77 Total N=22 
78 Total N=10 
79 Total N=4 
80 Total N=23 
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Resultados dos 

Julgamentos 

Todos os 

casos 
FRI Familiares Outros 

Ainda sem 

resultados 
26% (n=18) 19% (n=8) 50% (n=9) 12% (n=1) 

Sem julgamento 

(suicídio) 
25% (n=17) 29% (n=12) 11% (n=2) 38% (n=3) 

Culpado de 

homicídio 
28% (n=19) 33% (n=14) 11% (n=2) 38% (n=3) 

Hospital 

psiquiátrico 
4% (n=3) 0% 18% (n=3) 0% 

Morto pela polícia N/A N/A N/A N/A 

Inocente 2% (n=1) 2% (n=1) 0% 0% 

Resultado 

desconhecido 
12% (n=8) 14% (n=6) 5% (n=1) 12% (n=1) 

Outro 3% (n=2) 3% (n=1) 5% (n=1) 0% 

Tabela 8: Resultados dos julgamentos sobre os assassinatos de mulheres cometidos 

em 2019 e 2020 (tendo em conta informação disponível até maio de 2021). 

 

3.3.5 Resumo 

Em Portugal, o femicídio nas relações de intimidade é o tipo mais comum de 

assassinato de mulheres, seguido de assassinato em contexto familiar. Nos 

assassinatos em contexto familiar, mas especialmente nos femicídios em relações de 

intimidade, é de relevo a quantidade de casos em que a violência prévia contra a 

vítima por parte do/a ofensor/a era conhecida, quer por conhecidos/as e familiares, 

quer por instituições de apoio à vítima, quer pelas autoridades. 

O facto de as mulheres assassinadas por familiares do género masculino serem 

maioritariamente de idade mais avançada e de os perpetradores serem 

frequentemente os seus filhos e netos é uma questão importante a analisar nos 

assassinatos em contexto de violência doméstica. 
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4. Conhecimento aprofundado sobre casos para propósitos 

preventivos 

Foram analisados dois casos com uma metodologia qualitativa para um conhecimento 

mais aprofundado sobre o que poderia ter sido feito para prevenir estes femicídios. 

Estes casos foram selecionados para representar casos típicos de femicídios que 

podem relevar questões importantes para a prevenção. Um dos femicídios foi 

cometido em 2019 e outro em 2020. 

 

4.1. Caso Um 

4.1.1 Caracterização da vítima, perpetrador e relação 

Vítima: 53 anos de idade. Sem informação sobre educação. Tinha sido casada 

anteriormente (não com o perpetrador), divorciando-se antes de conhecer o 

perpetrador. Tinha sido oleira e tinha uma loja de cerâmica na sua cidade de origem. 

Após mudar-se para outra cidade, começou a trabalhar numa fábrica de tratamento 

de carnes, trabalho que mantinha no momento do femicídio.  

Perpetrador: 62 anos de idade. Sem informação sobre educação ou casamentos 

anteriores. Trabalhava como operário numa adega.  

Relação: Estiveram numa relação durante 8 anos e moraram juntos, incluindo com os 

três filhos adultos da vítima. Ela terminou a relação 2 anos antes do femicídio, após 

um grave episódio de violência no qual os seus filhos intervieram, agredindo o 

perpetrador para parar a violência. Os vizinhos relataram terem testemunhado alguns 

episódios violentos no passado. Após o final da relação, ele tentou contactá-la e visitar 

a sua casa, apesar de ela lhe ter dito para não a contactar. Os filhos da vítima tiveram 

várias vezes de prevenir que ele chegasse até à vítima. Quando ele conseguia chegar 

a ela e ela o mandava embora, ele insultava-a e humilhava-a. Ele enviou-lhe várias 

mensagens de texto com ameaças de morte, ao longo de vários meses, dizendo “ou 

voltas para mim ou eu mato-te”. Em tribunal, admitiu ter perseguido, insultado e até 

agredido a vítima após o fim da relação. 
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4.1.2 Controlo coercivo e estratégias adotadas pela vítima para lidar com o 

perpetrador 

Não foi encontrada informação sobre as estratégias de controlo coercivas utilizadas 

pelo perpetrador durante a relação. Vizinhos/as da vítima acreditam que ela 

abandonou a sua cidade natal e loja de cerâmica e mudou-se para uma nova cidade 

para fugir do agressor, devido às suas constantes ameaças e perseguição. 

 

4.1.3 Pedidos de ajuda prévios e denúncias às autoridades 

A vítima denunciou o caso às autoridades. Cinco meses antes do crime, a vítima 

dirigiu-se à polícia para fazer uma denúncia de violência doméstica e mostrou-lhes as 

mensagens de texto com as ameaças de morte. Esta denúncia deu início a uma 

investigação policial e o Ministério Público definiu um plano de segurança para a 

vítima, embora pareça que não foi posto em ação. 

 

4.1.4 Redes formais, informais e familiares 

A vítima tinha três filhos adultos que tinham morado com ela e com o perpetrador na 

cidade natal da vítima. Estes filhos não são filhos do perpetrador. A vítima também 

tinha um primo que vivia perto dela, que falou com os meios de comunicação social e 

relatou ter visto as mensagens do perpetrador com as ameaças de morte. O 

perpetrador tem uma irmã, na casa de quem se escondeu após o crime e onde foi 

encontrado pela polícia e detido. Não há informação sobre se o perpetrador tem filhos.  

Os/As vizinhos/as da vítima e perpetrador mencionam terem assistido a episódios de 

violência. Um dos/as vizinhos/as do perpetrador disse que este lhe contou que ia 

matar a vítima no Dia dos Namorados. A vítima foi morta quando acompanhada por 

um conhecido, embora não é explícito se se tratava de um amigo ou um novo parceiro 

íntimo. Este foi também alvejado pelo perpetrador, mas sofreu apenas ferimentos 

ligeiros. 

 

4.1.5 Estatuto socioeconómico 

Não há informação específica sobre o estatuto socioeconómico da vítima e do 

perpetrador. A cidade natal da vítima, onde ela viveu com o perpetrador, é uma 
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localidade rural com baixa população. A cidade para onde a vítima foi morar para fugir 

do perpetrador, é uma cidade significativamente maior. A vítima é caucasiana.  

 

4.1.6 Denúncias oficiais e avaliação de risco 

A denúncia de violência doméstica por parte da vítima, cinco meses antes do crime, 

deu início a uma investigação policial. A vítima mostrou à polícia as mensagens de 

texto que o perpetrador lhe enviava com ameaças de morte. O Ministério Público 

ordenou diligências adicionais para complementar as realizadas pelos agentes 

policiais que receberam a denúncia. O processo de investigação não estava concluído 

no momento do crime. O Ministério Público definiu um plano de segurança para a 

vítima. Isto pressupõe que foi realizada avaliação de risco, mas não foi encontrada 

informação sobre tal. As medidas de proteção definidas no plano de segurança foram 

contacto policial regular com a vítima e reforço de patrulhas na área de residência da 

vítima. Os meios de comunicação enfatizaram que o Ministério Público não explicou 

qual órgão de polícia criminal (e de que cidade) estava encarregue de executar o plano 

de segurança ou de monitorizar se este estava a ser implementado. Mais ainda, 

diferentes órgãos de polícia criminal reportaram não ter conhecimento das medidas 

deste plano de segurança. A polícia presente na cidade natal da vítima afirmou que 

não tinha conhecimento deste plano de segurança. A Guarda Nacional Republicana 

(GNR) também afirmou não ter conhecimento do plano de segurança, mas que a sua 

implementação seria da responsabilidade da Polícia de Segurança Pública (PSP) na 

nova cidade da vítima. 

 

4.1.7 Normas sociais e culturais relevantes para o caso específico 

A recusa do perpetrador de aceitar o final da relação, e o exercício do seu poder sobre 

a vítima, levaram ao femicídio. 

 

4.2 Caso dois 

4.2.1 Caracterização da vítima, perpetrador e relação 

Vítima: 22 anos de idade, estudante de mestrado em Psicologia, apaixonada por 

música e cinema. Trabalhava num centro comercial. Tinha um irmão. Foi descrita 
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como uma aluna brilhante por professores/as e amigos/as. Era originalmente de uma 

cidade pequena mas estava a estudar em Lisboa. Vivia sozinha. 

Perpetrador: 25 anos de idade, estudante de mestrado em Psicologia. Vivia com os 

seus pais. Tinha sido voluntário em Moçambique e escrevia crónicas pessoais sobre 

violência contra os animais, publicadas num jornal. Foi descrito por amigos/as e 

professores/as como uma pessoa popular, sensível e inteligente. Foi também descrito 

pelos meios de comunicação social como uma pessoa charmosa e bem-parecida. Não 

tinha antecedentes criminais. Quando pressionado pela polícia, confessou o crime, 

mas descreveu-se como o namorado da vítima (o que foi negado por familiares e 

amigos/as, visto que ambos vítima e perpetrador tinham outros/as namorados/as). 

Recusou tratamento psiquiátrico na prisão. Tentou cometer suicídio na sua cela de 

prisão, e foi bem-sucedido numa segunda tentativa (embora esteja em curso uma 

investigação para descartar a hipótese de crime).  

Relação: O perpetrador queria uma relação íntima com a vítima. Quando ela recusou, 

ele atacou. Ambos tinham outros/as parceiros/as íntimos/as. Alguns/mas amigos/as 

relataram aos meios de comunicação social que ele estava obcecado com ela e 

perdeu a cabeça devido a ciúmes obsessivos. 

 

4.2.2 Controlo coercivo e estratégias adotadas pela vítima para lidar com o 

perpetrador 

Não foi identificada informação sobre as estratégias utilizadas pelo perpetrador para 

controlo coercivo quando a vítima estava viva. No entanto, após a morte da vítima, o 

perpetrador tentou manipular toda a investigação, que começou como a investigação 

de um desaparecimento. O perpetrador acompanhou os pais da vítima à cena do 

crime e às autoridades para reportar o seu desaparecimento, após manipular a cena 

do crime para destruir provas e lançar o corpo ao rio. 

 

4.2.3 Pedidos de ajuda prévios e denúncias às autoridades 

Para este caso, este tópico não se aplica, pois não há referência a violência prévia 

por parte do perpetrador contra a vítima. 
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4.2.4 Redes formais, informais e familiares 

Foi disseminada nos meios de comunicação social muita informação sobre a família 

da vítima, mas não sobre a família do perpetrador. A família da vítima foi descrita como 

muito próxima dela. Os meios de comunicação social focaram-se na vida pessoal e 

familiar da vítima. A mãe e o avô da vítima sentiram a necessidade de aparecer na 

televisão pedindo aos jornalistas para não descreverem o perpetrador como 

namorado da vítima. A mãe da vítima disse que isso iria dar ao perpetrador o estatuto 

que ele desejava e para o qual ele a matou, mas o qual ele não merecia. A única 

informação nos meios de comunicação social sobre a família do perpetrador refere 

que o pai do perpetrador foi à polícia enquanto este estava detido para o encorajar a 

confessar o crime – o que o perpetrador fez após esta conversa. 

Existem várias versões diferentes de informação providenciada pelos/as amigos/as. 

Alguns/mas amigos/as mencionaram que o perpetrador estava obcecado com a vítima 

e perdeu a cabeça devido a ciúmes obsessivos. Alguns/mas amigos/as relataram que 

a vítima tentou manter a sua relação íntima com o seu namorado em segredo para 

que o perpetrador não reagisse de forma violenta. Os/As colegas expressaram que 

este crime não era expectável, e alguns/mas mencionaram que nunca tinham notado 

nenhum tipo de relação próxima entre vítima e perpetrador. 

 

4.2.5 Estatuto socioeconómico  

Não existe muita informação sobre o estatuto socioeconómico da vítima nem do 

perpetrador. A informação disponível afirma que ambos pertenciam à classe média e 

viviam em contextos urbanos. 

 

4.2.6 Denúncias oficiais e avaliação de risco  

Considerando que não foi encontrada informação sobre a existência de violência 

prévia, este tópico não se aplica a este caso. 

 

4.2.7 Normas sociais e culturais relevantes ao caso específico  

Este caso é relevante para analisar a cobertura mediática do femicídio em Portugal. 

Por um lado, é possível notar que alguns jornais adotaram um discurso mais 

moderado, focando-se em eventos específicos e no crime. No entanto, há ainda uma 
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grave tendência por parte de algumas agências mediáticas de disseminar discursos 

de culpabilização da vítima através de títulos sensacionalistas e narrativas 

enviesadas. Estes jornais por vezes referiram-se ao ciúme e à paixão como 

justificações aceitáveis para o femicídio.  

 

4.3 Semelhanças e especificidades dos casos  

Os casos analisados referem-se a mulheres assassinadas em circunstâncias 

diferentes: por um lado, uma mulher vítima de violência doméstica que procurou ajuda 

junto da polícia e tentou abandonar a relação abusiva; por outro lado, uma jovem 

mulher que não procurou ajuda junto da polícia, visto que não há informação sobre 

violência prévia. Num dos casos, as autoridades conheciam o risco, devido a ameaças 

de morte; no outro, o crime não era expectável. 

Uma das vítimas experienciou um resultado fatal devido, entre outras circunstâncias, 

à insuficiência das medidas de proteção e do plano de segurança; a outra vítima foi 

morta num contexto sem violência prévia. O discurso mediático no caso da vítima mais 

jovem foi um exemplo do que deve ser evitado pela cobertura mediática: 

sensacionalismo e discursos de culpabilização da vítima. 

 

5. Conclusões 

O facto de que o tipo mais comum de femicídio – e, na verdade, o tipo mais comum 

de assassinatos de mulheres – é o femicídio nas relações de intimidade demonstra 

como os valores patriarcais da sociedade portuguesa ainda estão profundamente 

enraizados numa parte significativa da população. Isto é especialmente notável no 

número de femicídios relacionados com uma separação ou tentativa de separação, 

uma recusa de aceitar o fim da relação, ou com não aceitar a recusa da vítima em ter 

uma relação de intimidade. Muitos destes femicídios foram descritos pelos meios de 

comunicação social como sendo motivados pelos ciúmes, enfatizando o sentimento 

de propriedade dos homens sobre as suas namoradas, esposas ou até mulheres com 

quem desejam ter uma relação. 

Em relação aos dois casos analisados, ambos representam diferentes realidades, 

quer da perspetiva das diferentes idades quer da diferença na relação existente entre 
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vítima e ofensor. No entanto, ambas mulheres foram mortas porque os homens em 

questão não aceitaram um “não”, o que se torna um importante sinal de alerta. Em 

todas as idades, as mulheres sofrem as consequências de uma cultura patriarcal que 

ainda permeia a nossa sociedade. A ideia de que as mulheres são apenas objetos, 

propriedade dos homens que as desejam, não foi ainda abandonada, e os casos 

analisados demonstram esta realidade.  

Neste sentido, é urgente combater a violência contra as mulheres, nomeadamente o 

femicídio, de uma perspetiva mais alargada e a nível macro, adotando uma 

abordagem centrada na vítima. Adicionalmente, devem ser adotadas medidas 

eficazes para efetivamente proteger as vítimas que procuram ajuda, e devem ser 

elaboradas mais companhas de sensibilização para promover a consciencialização 

social sobre a violência de género e o femicídio. 

 

6. Recomendações preliminares 

Considerando as conclusões que emergem deste relatório, a partir das análises 

quantitativa e qualitativa, podem ser delineadas algumas recomendações 

preliminares. 

Em relação ao femicídio e recolha de dados: 

- Deve ser desenvolvido na UE um conceito uniforme de femicídio. 

- Deve ser implementada a nível da UE uma recolha de dados regular e 

estandardizada que possa orientar medidas políticas e legislativas. 

- Os dados recolhidos devem ser armazenados em plataformas acessíveis a 

académicos/as e investigadores/as para objetivos de investigação. 

- Deve ser implementada em Portugal uma recolha de dados oficiais – sugerindo 

aos órgãos de polícia criminal que enviem os seus dados à entidade que realize 

a recolha de dados – para que a informação sobre os femicídios possa ser mais 

sistemática e completa (do que o que acontece com base nos meios de 

comunicação social). 

 

Consciencialização, formação e prevenção: 
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- Devem ser desenvolvidas mais campanhas de sensibilização e 

consciencialização sobre o femicídio, com uma abordagem baseada no género 

e focada na proteção das vítimas; 

- As campanhas dirigidas ao público geral podem ser centradas na necessidade 

de tomar em consideração séria as ameaças de violência e de morte, visto que 

um número significativo de femicídios ocorre após as ameaças de morte e a 

violência serem conhecidas por outras pessoas; 

- A formação de profissionais que lidam com a violência doméstica é essencial; 

e formação específica para profissionais do sistema de justiça, saúde, 

educação, entre outros, é crucial para levar a sério as denúncias de violência 

doméstica e prevenir o femicídio; 

- A prevenção desta forma de violência necessita ser sistemática e contínua em 

diferentes contextos, nomeadamente, através de intervenção nas escolas e nas 

comunidades. 

 

Proteção das vítimas: 

- As autoridades devem sempre ter em séria consideração os fatores de risco do 

femicídio, nomeadamente a violência prévia e as ameaças de morte; 

- Em relação ao facto de que a maioria dos assassinatos de mulheres 

acontecerem com armas de fogo, é importante estabelecer critérios de 

atribuição de autorização de posse de armas de fogo e assegurar uma eficaz 

confiscação das armas de todos os suspeitos de violência doméstica, no início 

da investigação policial. 

- Visto que um número elevado de casos de FRI acontece no contexto de 

separação ou divórcio, os/as advogados/as devem ter formação sobre como 

abordar clientes sobre violência doméstica e disponibilizarem-se para ajudar a 

sinalizar situações de violência doméstica e encaminhar as vítimas para os 

serviços de apoio. 

- É essencial estabelecer orientações éticas para os meios de comunicação 

social em relação à cobertura da violência doméstica e do femicídio. 
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