
25 NOVEMBRO   
 

 DIA INTERNACIONAL PARA A 

ELIMINAÇÃO DE TODAS AS 

FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA 

AS MULHERES 



Porquê  

  

 

A violência doméstica não é, infelizmente, um problema dos 

nossos dias, assim como não é um problema especialmente 

nacional. 

Muito pelo contrário, a sua prática atravessa os tempos, e o 

fenómeno tem características muito semelhantes em países 

cultural e geograficamente distintos, mais e menos 

desenvolvidos.  

 

 a   VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA? 



O  que  é ... 

  A violência doméstica é o tipo de violência 
que ocorre entre membros de uma mesma 
família ou que partilham o mesmo espaço 
de habitação.  

... a   VIOLÊNCIA      

DOMÉSTICA? 



 Esta violência pode assumir diversas 
formas, que vão dos maus-tratos e 
espancamento até ao abuso sexual, 
violação, incesto, ameaças, 
intimidação e prisão domiciliária.  
 



A violência mais  

comum é a exercida 

sobre as mulheres   

 

 

 Segundo  o Conselho da Europa, a violência  

contra as mulheres no espaço doméstico é a maior causa de 

morte e invalidez entre mulheres dos 16 aos 44 anos, 

ultrapassando o cancro, acidentes de viação e até a guerra.   

   



 No entanto, somos 

crescentemente 

confrontados com o 

aumento de situações 

de violência perpetrada, 

também, contra as 

crianças, as pessoas 

idosas e as mais frágeis, 

como é o caso dos 

cidadãos portadores de 

deficiência. 

 



TIPOS DE VIOLÊNCIA 
A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENGLOBA DIFERENTES 

TIPOS DE ABUSO : 
   

 violência emocional: qualquer comportamento do(a) companheiro(a) que 

visa fazer o outro sentir medo ou inútil. Usualmente inclui comportamentos 

como: ameaçar os filhos; magoar os animais de estimação; humilhar o outro 

na presença de amigos, familiares ou em público, entre outros. 

 violência social: qualquer comportamento que intenta controlar a vida 

social do(a) companheiro(a), através de, por exemplo, impedir que este(a) 

visite familiares ou amigos, cortar o telefone ou controlar as chamadas e as 

contas telefónicas, trancar o outro em casa. 

 violência física: qualquer forma de violência física que um agressor(a) inflige 

ao companheiro(a). Pode traduzir-se em comportamentos como: esmurrar, 

pontapear, estrangular, queimar, induzir ou impedir que o(a) 

companheiro(a) obtenha medicação ou tratamentos. 

 



A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENGLOBA 

DIFERENTES TIPOS DE ABUSO 

 violência sexual: qualquer comportamento em que o(a) companheiro(a) força o outro a 

protagonizar actos sexuais que não deseja. Alguns exemplos: pressionar ou forçar o companheiro 

para ter relações sexuais quando este não quer; pressionar, forçar ou tentar que o(a) 

companheiro(a) mantenha relações sexuais desprotegidas; forçar o outro a ter relações com 

outras pessoas. 

 violência financeira: qualquer comportamento que intente controlar o dinheiro do(a) 

companheiro(a) sem que este o deseje. Alguns destes comportamentos podem ser: controlar o 

ordenado do outro; recusar dar dinheiro ao outro ou forçá-lo a justificar qualquer gasto; ameaçar 

retirar o apoio financeiro como forma de controlo. 

 perseguição: qualquer comportamento que visa intimidar ou atemorizar o outro. Por exemplo: 

seguir o(a) companheiro(a) para o seu local de trabalho ou quando este(a) sai sozinho(a); controlar 

constantemente os movimentos do outro, quer esteja ou não em casa. 

 



Segundo a Organização Mundial de Saúde, 

 1 em cada 3 mulheres é ou será vítima de violência doméstica em 

alguma altura da sua vida    

 



O  CICLO  DA  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA 

 
 

  

 A violência doméstica funciona como um sistema circular – o 

chamado Ciclo da Violência Doméstica – que apresenta, regra 

geral, três fases: 

     1. AUMENTO DE TENSÃO: as tensões acumuladas no quotidiano, as injúrias e as 

ameaças tecidas pelo agressor, criam, na vítima, uma sensação de perigo 

eminente. 

 2. ATAQUE VIOLENTO: o agressor maltrata física e psicológicamente a vítima; 

estes maus-tratos tendem a escalar na sua frequência e intensidade. 

 3. LUA DE MEL: o agressor envolve agora a vítima de carinho e atenções, 

desculpando-se pelas agressões e prometendo mudar (nunca mais voltará a 

exercer violência). 



 Este ciclo caracteriza-se pela sua continuidade no tempo, isto é, pela sua 

repetição sucessiva ao longo de meses ou anos, podendo ser cada vez 

menores as fases da tensão e de apaziguamento e cada vez mais intensa a 

fase do ataque violento.  

 Usualmente este padrão de interacção termina onde antes começou.  

 Em situações limite, o culminar destes episódios poderá ser o HOMICÍDIO. 



violência - do Lat. Violentia, qualidade do que é violento; acto violento; (.)ur.), 

constrangimento exercido sobre urna pessoa para a obrigar a fazer ou a deixar 

de fazer um acto qualquer;  

 

violento — do Lat, Woientu, que procede com ímpeto; em que há emprego de 

força brutal; veemente; lrascível; arrebatado; colérico; fogoso; tumultuoso; 

intenso; contrário à justiça ou à razão;  

 

crime — do Lat. crimen, transgressão, infracção grave de um preceito da lei ou 

da moral, deilto, facto repreensível, Infracção de um dever; 

Conceitos  e Mitos  



Conceitos 

 violência conjugal— violência física, sexual ou psicológica, 

praticada entre pessoas que vivem em situação conjugal, 

casadas ou não.  

 

ameaça — crime que ocorre quando há uma forma de 

intimidação dirigida a uma pessoa, provocando-lhe medo, 

inquietação ou prejuízo na sua liberdade de determinação.  

 

coacção — crime que pratica quem, através da violência, 

ou de ameaça cm mal   constrange outra pessoa a praticar 

certo acto ou a suportar determinada actividade. 



  

     ofensas à integridade física — quando alguém ofende o 

corpo ou a saúde de outra pessoa.  

 

dano — consiste em destruir, total ou pardalmente, 

danificar, desfigurar ou tornar não utilizável coisa alheia. 

Conceitos 



Análise  de  MITOS  

       A violência doméstica apenas deixa marcas fisicas  

 

 

    

 Quando falamos em Violência Doméstica, falamos 

num conjunto de crimes que acontecem no contexto 

doméstico, e que não se referem apenas a maus 

tratos físicos mas que integram outras formas de 

violência.  

Os maus tratos físicos compreendem qualquer forma 

de agressão que poderá incluir a bofetada, o soco, o 

pontapé, o espancamento, ou agressões com 

objectos e armas.  

Por outro lado, os maus tratos psicológicos integram a 

utilização de insultos verbais, humilhações em família 

ou em público, desvalorização da pessoa, 

discriminação, difamação, ameaças, coacção, 

chantagem, ou ainda, a destruição da propriedade 

da vítima, como por exemplo, roupas, objectos e 

documentos pessoais.  



 Análise de  MITOS  
    Se o meu parceiro me insulta 

tenho razões para o agredir. 
          (Os insultos são normais entre um casal)  

 

 Quando falamos de violência, não poderemos omitir também 

os maus tratos psicológicos.  

 Os insultos, legalmente conhecidos como injúrias, são 

também tipificados como crime e como tal poderão ser 

puníveis.  

No entanto, quer estejamos a falar de violência física ou de 

violência verbal, esta não poderá ser tolerada enquanto 

resolução de conflitos entre duas pessoas. Existirão, sempre, 

formas não violentas de resolver os problemas.  

 Por outro lado, é importante que nas relações que 

estabelecemos jamais normalizemos a utilização da violência, 

e reconheçamos os limites inerentes às práticas de respeito e 

tolerância dentro das relações. 

 



Análise  de  MITOS 

      É  mais  aceitável  um 
homem  bater  na  
mulher do que o 
contrário . 

 

         Reforçando novamente a questão de fundo de 

quase todos os mitos apresentados, nada 

justifica a utilização de violência de uma 

pessoa sobre a outra, independentemente de 

ser homem ou mulher, de ser entre o mesmo 

sexo, ou entre pessoas de idades diferentes.  





ESTÁ A SER VÍTIMA? 
 

 Existem algumas questões que podem  

ajudar uma pessoa a perceber se está a ser  

vítima do CRIME de violência doméstica : 
  

 Tem medo do temperamento do seu namorado ou da sua namorada? 

 Tem medo da reacção dele(a) quando não têm a mesma opinião? 

 Ele(a) constantemente ignora os seus sentimentos? Goza com as coisas que lhe diz? 

 Procura ridicularizá-lo(a) ou fazê-lo(a) sentir-se mal em frente dos seus amigos ou de outras 
pessoas? 

 Alguma vez ele(a) ameaçou agredi-lo(a)? 

 Alguma vez ele(a) lhe bateu, deu um pontapé, empurrou ou lhe atirou com algum objecto? 

 Não pode estar com os seus amigos e com a sua família porque ele(a) tem ciúmes? 

 Alguma vez foi forçado(a) a ter relações sexuais? Tem medo de dizer “não” quando não quer ter 
relações sexuais? 

 É forçado(a) a justificar tudo o que faz? 

 Ele(a) está constantemente a ameaçar revelar o vosso relacionamento? 

 Já foi acusado(a) injustamente de estar envolvida ou ter relações sexuais com outras pessoas? 

 Sempre que quer sair tem que lhe pedir autorização? 

 





APOIO À VÍTIMA 
 

APAV - Serviços centrais de Sede 
Rua José Estêvão, 135 A, Pisos 1/2 
1150-201 Lisboa 
Portugal 
tel. 21 358 79 00 
fax 21 887 63 51 
email: apav.sede@apav.pt 
 
Serviços de Sede no Porto 
Rua Aurélio Paz dos Reis 351  
4250-068 Porto  
tel. 22 834 68 40 | fax 22 834 68 41 

 Para apresentar queixa do crime deve dirigir-se a uma esquadra da 
Polícia de Segurança Pública (PSP), posto da Guarda Nacional 
Republicana (GNR) ou directamente junto dos Serviços do Ministério 
Público e exigir um documento comprovativo da queixa ou 
denúncia efectuada. 
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