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Este relatório é dedicado a todas as mulheres que foram assassinadas em Portugal 
em 2021 e às/aos suas/seus familiares e amigas/os. 

 

Nesta página, destacam-se os seus nomes, de acordo com as notícias publicadas nos 

meios de comunicação social. Alguns dos nomes podem não ser exatos, tendo-se 

optado por seguir a forma como foram noticiados. 

 

 

Dedica-se este relatório a: 

  

Ana Cristina Lopes 

Ana Maria Sim-Sim 

Anabela Almeida 

Beatriz Lourdes Cadinha 

Carla Rubina dos Reis Andrade 

Carla Sofia Pereira 

Catarina Gonçalves 

Felismina Monarca 

Laura de Jesus 

Lígia Monteiro Ramires 

Márcia 

Maria Celeste Madureira 

Maria de Deus 

Maria do Carmo Oliveira 

Maria Fernanda Vilela 

Maria Helena Ribeiro 

Martine Der Morche 

Olívia Rocha da Silva 

Sónia 

Soraya Andreia Szabo Adão de Sousa 

Teresa Janeirinho 

Teresa Paula Tomás de Oliveira 

Não identificada, de 42 anos 

Não identificada, de 57 anos 

Não identificada, de 86 anos 

 

Maria Deolinda Silva 

Assassinada em 2020, mas cuja morte culminou em 

2021 e cujas notícias foram publicadas após publicação 

do Relatório Final de 2020. 
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NOTA INTRODUTÓRIA 
A UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta é uma organização não-governamental 

feminista criada a 12 de setembro de 1976. O Observatório de Mulheres Assassinadas 

(OMA), criado pela UMAR em 2004, constituiu a primeira fonte de informação não oficial 

relativa a femicídios em Portugal. Este relatório agrega os resultados dos dados do OMA 

recolhidos entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021. A análise dos dados encontra-se 

estruturada em 3 partes, especificamente a análise de: 1) Assassinatos consumados 

(incluindo femicídios); 2) Tentativas de assassinatos e de femicídios; e 3) Análise dos 

assassinatos e femicídios entre 2004 e 2021. 

Os dados recolhidos pelo OMA derivam das notícias publicadas na comunicação social em 

Portugal. Poderão existir mulheres assassinadas cujo caso não foi noticiado e, portanto, cuja 

informação não constará neste relatório. Assim, estão incluídos os dados de todas as 

mulheres que foram intencionalmente assassinadas em 2021, desde 1 de janeiro a 31 de 

dezembro, em território Português e noticiados pela imprensa nacional. 

Uma parte destes assassinatos constituem femicídios, definidos como o assassinato de 

mulheres por motivos de género. Assim, para efeitos deste relatório, consideram-se 

femicídios as mortes intencionais de mulheres em que no teor da notícia se perceba que 

decorreram pelo facto de ela ser mulher, como resultado da violência de género, devido a 

estereótipos ou papéis de género, e outras razões relacionadas com o género. Os femicídios 

podem ser cometidos por (ex-)companheiros/as, por outros/as familiares ou até por 

desconhecidos/as, sendo que o ponto comum se prende com a motivação se relacionar com 

as conceções sociais sobre o lugar de subalternidade das mulheres e/ou com a violência de 

género. No presente relatório apresenta-se uma secção específica sobre femicídios nas 

relações de intimidade uma vez que, em 2021, não foram noticiados outros tipos de 

femicídios. 

Em relação aos assassinatos, para efeitos deste relatório, estes constituem mortes 
intencionais de mulheres em que não é possível identificar motivação de género. No 

presente relatório estes serão divididos entre assassinatos em contexto familiar e 

assassinatos em outros contextos. Importa realçar que há a possibilidade de estes 

assassinatos terem sido também cometidos decorrentes de motivações de género, mas não 

foram classificados como femicídio pelo facto de esta informação não constar das notícias. 

São consideradas tentativas de assassinato ou de femicídio os casos cujo teor da notícia 

inclua a informação de uma tentativa de causar a morte; de asfixiar; de um atentado à 

integridade física da vítima com objetivo de matar; e ainda os casos em que exista indicação 

de que foi iniciado o ato de execução do assassinato e de que este só não culminou na morte 

por intervenção de terceiros (por exemplo, testemunhas, família, polícia, equipa médica, 

etc.). Foram identificadas notícias de cadáveres de mulheres encontrados, cuja causa da 

morte não foi noticiada (se assassinato ou acidente) e que, por esse motivo, não foram 

integrados neste relatório. 

Sendo a fonte de informação do OMA as notícias divulgadas pelos meios de comunicação 

social, estes são fundamentais para a continuidade desta análise. Agradece-se 

especialmente o contributo e donativo à UMAR de uma assinatura anual no ano de 2021 dos 

seguintes órgãos de comunicação social: Jornal Público, Diário de Notícias (Global Media) e 

Correio da Manhã (Cofina).  



 

SÍNTESE DE RESULTADOS 
 

Em 2021, 25 mulheres foram assassinadas em Portugal. 

Destas 25, 

• 14 mulheres foram vítimas de femicídio, ou seja, foram assassinadas por motivos 

de género; e 

• 11 mulheres foram assassinadas em outros contextos. 

 

Dos 14 femicídios cometidos em Portugal em 2021: 

• 14 (100%) foram em contexto de uma relação de intimidade. 

• Pelo menos em 5 femicídios existem crianças e adolescentes que ficaram órfãs. 

• Em 9 (64%) dos femicídios nas relações de intimidade existiam indícios de violência 

prévia por parte dos/as ofensores/as, sendo que em todos estes a violência era 

conhecida por terceiros. 

• 5 (36%) das vítimas de femicídio já tinham apresentado denúncia de violência 

doméstica contra os/as ofensores/as às autoridades. 

• 4 (29%) vítimas de femicídios já tinham sido ameaçadas de morte pelos/as 

ofensores/as. 

• 7 (50%) dos femicídios nas relações de intimidade decorreram após uma separação 

ou tentativa de separação por parte da vítima. 

 

Em 2021, ocorreram 58 tentativas de assassinato de mulheres em Portugal. Destas 58 

tentativas, 

• 43 foram tentativas de femicídios; e 

• 15 foram tentativas de assassinatos em outros contextos. 

Em 21 (49%) das 43 tentativas de femicídio, foi possível identificar a existência de violência 

prévia, sendo que 8 mulheres tinham já apresentado queixa às autoridades e 10 já tinham 

sido ameaçadas de morte pelo ofensor. 

Entre 2004 e 2021 foram assassinadas 596 mulheres, 468 das quais em contexto de uma 

relação de intimidade. No mesmo período, contabilizaram-se 729 tentativas de assassinato 

de mulheres. 

Muitos destes crimes ocorreram no contexto de violência prolongada no tempo, e teria sido 

possível preveni-los com uma atuação atempada tanto por parte da sociedade civil quanto 

por parte das autoridades. Estes resultados evidenciam a importância de continuar a 

analisar os dados sobre os assassinatos e femicídios cometidos em Portugal para visibilizar 

esta forma letal de violência de género e preveni-la de forma eficaz. 
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CONSUMADOS 



 

1. ASSASSINATOS CONSUMADOS 

Em 2021, 25 mulheres foram assassinadas em Portugal. 

Destes assassinatos, 14 foram femicídios, ou seja, ocorreram por motivos de género e/ou 

decorrentes de violência de género, e 11 foram assassinatos de mulheres em outros 

contextos. 

No caso dos femicídios, 14 foram femicídios no contexto de uma relação de intimidade. 

No caso dos assassinatos, 8 foram em contexto familiar e 3 foram assassinatos em outros 

contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos meses de ocorrência de todos os assassinatos de mulheres (incluindo 

femicídios e assassinatos em outros contextos), não se verificaram meses que se 

destacassem relativamente ao número de mortes, como se pode observar no Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 MULHERES ASSASSINADAS 

14 FEMICÍDIOS 

11 ASSASSINATOS 
EM OUTROS CONTEXTOS 

14 femicídios nas relações de intimidade 

8 assassinatos em relações familiares 

3 assassinatos em outros contextos 
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Gráfico 1 - Mês de ocorrência dos assassinatos e femicídios cometidos em 2021 em Portugal 



 

Em relação à localização geográfica de todos os assassinatos de mulheres cometidos em 

2021, de um total de 25 mortes de mulheres, tal como demonstra a Figura 1, verificou-se 

que o Distrito de Lisboa teve o maior número de assassinatos e femicídios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta as dinâmicas de poder e controlo nas relações de género que estão 

associadas ao femicídio, nas secções seguintes serão analisados os crimes de femicídio de 

forma separada dos crimes de assassinatos noutros contextos. 

  

Figura 1 - Localização geográfica dos assassinatos e femicídios em 2021 



 

1.1 FEMICÍDIOS PERPETRADOS EM 2021 
São considerados femicídios todos os assassinatos intencionais de mulheres por motivos de 

género (por exemplo, em quadro de violência na intimidade, pela sua condição de mulher, 
na sequência de violência sexual, e outros). Tal como evidenciado no Gráfico 2, todos os 

femicídios identificados em 2021 foram femicídios nas relações de intimidade. 

Os distritos e concelhos em que ocorreram os femicídios em 2021 estão representados na 

tabela 1. 

Distrito Concelho Número de femicídios 
Região Autónoma dos Açores Ribeira Grande 1 
Aveiro Aveiro 1 
Beja - - 
Braga - - 
Bragança - - 
Castelo Branco - - 
Coimbra - - 
Évora - - 
Faro Silves 2 
Guarda - - 
Leiria Castanheira de Pêra 1 

Lisboa 
Cascais 1 
Lisboa 1 
Torres Vedras 1 

Região Autónoma da Madeira Funchal 1 
Portalegre - - 
Porto Maia 1 
 Porto 1 
 Vila Nova de Gaia 1 
Santarém - - 
Setúbal - - 
Viana do Castelo - - 
Vila Real Vila Real 1 
Viseu Viseu 1 

Tabela 1 - Distribuição geográfica dos femicídios em relação ao concelho de ocorrência 

Nas secções seguintes serão descritas as características das vítimas; dos/as 

perpetradores/as; a relação entre vítima e perpetrador/a; as características do crime; e 

informações sobre medidas de coação, condenação e sentenças aplicadas aos/às 

ofensores/as. 
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Gráfico 2 - Distribuição dos femicídios cometidos em Portugal em 2021 de acordo com o tipo de femicídio 



 

1.1.1 Características das vítimas de femicídio 

Em relação à nacionalidade das vítimas, foi possível identificar um caso de uma vítima cuja 

nacionalidade é descrita como não sendo Portuguesa, nomeadamente Holandesa. 

No que toca à idade, as vítimas de femicídio nas relações de intimidade em 2021 tinham 

idades compreendidas entre os 20 e os 78 anos (situando-se a média das idades das vítimas 

nos 49 anos). No Gráfico 3 encontram-se distribuídas as idades das 14 vítimas, sendo 

possível verificar que a faixa etária com maior número de vítimas (43%, n=6) foi entre os 

36 e os 50 anos. 

Gráfico 3 - Distribuição das idades das vítimas de femicídio em 2021 

Relativamente à situação profissional das vítimas, verificou-se que, nas notícias 

analisadas, apenas se encontraram registos sobre 9 (64%) das 14 vítimas de femicídio. 

Como demonstrado no Gráfico 4, das 9 mulheres em que existe informação sobre a sua 

situação profissional, a maior parte encontrava-se empregada (8 vítimas). 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito à diversidade étnico-racial, existe informação de que uma (7%) das 

vítimas era negra. 

Como se pode verificar no Gráfico 5, sobre 3 

(21%) das vítimas de femicídio não foi possível 

aferir se tinham filhos/as. Das restantes 11 

vítimas, 9 tinham filhos/as e 2 vítimas não 

tinham filhos/as. Quando identificado pelas 

notícias, o número de filhos/as por vítima 

variou entre 1 e 5 filhos/as. Em 9 casos há 

informação sobre a idade dos/as filhos/as, 

sendo que em 5 desses casos existe informação 
de existirem filhos/as menores de idade. Não 

foi identificada informação nas notícias de 

alguma vítima se encontrar grávida no 

momento do crime. 
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Gráfico 4 - Distribuição da situação profissional das vítimas de femicídio em 2021 
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1.1.2 Características dos/as perpetradores/as de femicídio 

Quanto às características dos/as perpetradores/as, 13 dos/as 14 ofensores/as (93%) foi 

identificado como sendo do género masculino e 1 perpetradora (7%) foi identificada como 

sendo do género feminino. 

 

Gráfico 6 - Distribuição dos femicídios perpetrados em 2021 relativamente ao género dos/as ofensores/as 

Foi identificado um perpetrador cuja nacionalidade foi descrita como não sendo 

Portuguesa, nomeadamente de nacionalidade Holandesa.  

Em relação à idade, os/as perpetradores/as tinham idades compreendidas entre os 21 e os 

79 anos, situando-se a média das idades nos 51 anos. Como é possível verificar no Gráfico 

7, a faixa etária com maior número de perpetradores/as foi entre os 51 e os 64 anos (5 casos, 

36%). 

Relativamente à situação profissional dos/as perpetradores/as, verificou-se que, nas 

notícias analisadas, apenas se encontraram registos sobre 10 dos/as 14 perpetradores/as. 

Tal como é possível verificar no Gráfico 8, quanto aos casos em que se conhece a situação 

profissional dos/as ofensores/as, uma parte significativa destes/as encontrava-se 

empregado/a (n=7, 50%). 
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Gráfico 7 - Distribuição das idades dos/as perpetradores/as de femicídio 
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Gráfico 8 - Distribuição da situação profissional dos/as perpetradores/as de femicídio 



 

No que diz respeito à diversidade étnico-racial, não foi encontrada qualquer informação nas 

notícias analisadas dos casos de 2021 sobre a pertença a um grupo étnico-racial 

subalternizado. 

Para 7 dos/as 14 perpetradores/as, não foi 

possível identificar se estes/as tinham ou 

não filhos/as. Nos casos em que a 

informação estava disponível, tal como se 

observa pelo Gráfico 9, 6 (43%) dos/as 

ofensores/as tinham filhos/as e 1 (7%) não 

tinha filhos/as. Quando identificado pelas 

notícias, o número de filhos/as por ofensor 

variou entre 1 e 2 filhos/as. Em 3 casos 

(21%) há informação de os/as 

perpetradores/as terem filhos/as 

menores de idade.   

1.1.3 Características da relação entre vítima e ofensor/a 

Relativamente à relação entre vítima e ofensor/a, verificou-se pela informação noticiada 

que em 8 (57%) dos 14 casos existia uma relação de intimidade atual e em 6 (43%) casos 

uma relação de intimidade passada. 

 

 

 

 

No que diz respeito ao tipo de relacionamento íntimo, como está demonstrado no Gráfico 

10, a maior parte dos relacionamentos eram casamentos ou uniões de facto (11 casos, 79%). 

 

Gráfico 10 - Tipo de relacionamento íntimo entre vítima e ofensor nos casos de femicídio 

A duração da relação entre vítima e ofensor é conhecida em apenas 7 dos 14 casos. Nestes 

casos, essa duração variou entre 1,5 anos e 57 anos.  
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Em 9 dos casos de femicídio, existe informação sobre 

a existência ou não de filhos/as comuns entre vítima 

e ofensor. Desses casos, foi possível concluir que 4 

das vítimas tinham filhos/as em comum com o 

ofensor, tal como representado no Gráfico 11. 

Quando identificado pelas notícias, o número de 

filhos/as em comum variou entre 1 e 2 filhos/as. Em 

2 casos há informação sobre a idade dos filhos/as em 

comum, sendo que ambos mencionavam filhos/as 

menores de idade.   

Foi possível identificar nas notícias, tal como representado no Gráfico 12, que em 9 (64%) 

dos 14 femicídios em relações de intimidade existiam indícios de violência prévia 

perpetrada pelo/a ofensor/a contra a vítima. Em 2 casos (14%) havia informação de que 

não existia violência prévia e em 3 casos (22%) não existia informação nas notícias sobre 

violência prévia. Importa ressalvar que a falta de informação não implica necessariamente 

a inexistência de violência, pois esta poderia existir e não ter sido reportada nas notícias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em todos os 9 casos em que está presente a confirmação da existência de violência prévia, 

existe também informação sobre esta violência ser conhecida por terceiros. Num destes 

casos, o ofensor tinha já sido condenado por violência doméstica contra duas companheiras 

anteriores. Em 5 dos casos, as vítimas já tinham apresentado denúncia de violência 

doméstica às autoridades. Em 1 destes casos, tinha sido anteriormente retirada a arma ao 

ofensor, como medida cautelar – arma que foi, entretanto, devolvida e utilizada no crime. 

 

 

 

 

 

 

 

As formas de violência prévia destacadas nas notícias foram perseguições, ameaças, 

controlo, maus-tratos, violência física, violência verbal e violência financeira. 
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Gráfico 11 - Existência de filhos em comum 
entre vítima e ofensor/a 
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Gráfico 12 - Existência de violência prévia pelo ofensor principal contra a vítima nos 
femicídios nas relações de intimidade 

VIOLÊNCIA PRÉVIA CONHECIDA 

POR TERCEIROS 

em 9 (100%) dos 9 casos em que existe informação de violência prévia 

DENÚNCIA ÀS AUTORIDADES 

em 5 (56%) dos 9 casos em que existe informação de violência prévia 



 

Especificamente no que diz respeito a ameaças de morte pelo/a ofensor/a, as notícias de 3 

dos femicídios mencionam que estas já existiam antes da prática do crime.  

Dos 14 femicídios nas relações de 

intimidade, tal como demostrado no 

Gráfico 13, verificou-se que em 7 (50%) 

casos existiu uma tentativa de separação 

ou efetiva separação entre a vítima e 

ofensor/a. Nos 6 casos de efetiva 

separação, a duração da separação até à 

prática do ato criminal variou entre 3 

semanas e cerca de 15 anos. No sétimo 

caso, a vítima foi assassinada durante uma 

tentativa de separação. 

1.1.4 Características do crime 

Relativamente ao local de ocorrência dos femicídios, como se observa pelo Gráfico 14, a 

residência de ambos/as (vítima e ofensor/a) demonstrou ser o local privilegiado para o 

cometimento destes crimes (7 dos 14 femicídios, 50%). O femicídio identificado como 

cometido em outro local foi cometido numa garagem alugada, fora do edifício da habitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O período de ocorrência dos 

femicídios é conhecido em 13 casos, 

como demonstrado no Gráfico 15. 

Destes casos em que existe informação 
sobre o período de ocorrência, pôde 

verificar-se que o período do dia que 

viu ocorrer mais femicídios foi a tarde 

(6 casos, 43%), seguido da noite (4 

casos, 29%). A maioria dos femicídios 

(n=9, 64%) ocorreu durante a semana 

(dias úteis) e 5 (36%) ocorreram 

durante o fim de semana.  
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Gráfico 14 - Local de ocorrência dos femicídios nas relações de intimidade 
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Relativamente ao meio empregue ou arma do crime utilizada para cometer o femicídio, foi 

possível recolher informação nas notícias sobre todos os femicídios registados em 2021. 

Pode verificar-se pelo Gráfico 16 que 4 femicídios (29%) foram cometidos com recurso a 

arma branca, 4 femicídios (29%) foram cometidos por espancamento, 3 femicídios (21%) 

foram cometidos com recurso a arma de fogo e 3 femicídios (21%) foram cometidos por 

asfixia ou estrangulamento. Num dos casos referenciados como utilizando asfixia como 

meio empregue, o ofensor utilizou mais de um meio para matar, nomeadamente agressões 

físicas para além da asfixia. 

 

 

 

 

 

 

 

Em 3 dos casos, as notícias continham informação sobre o ofensor cometer atos de overkill1, 

nomeadamente: um caso com 14 golpes de arma branca; um caso com 12 golpes de arma 

branca; e, por fim, um caso com 10 golpes de arma branca. Existe informação nas notícias 

de que em 4 casos (29%) o ofensor tomou ações para tentar ocultar o crime. 

Num dos casos de femicídio, houve uma vítima de homicídio colateral, nomeadamente o 

filho menor de ambos, que foi assassinado juntamente com a mãe. Em 5 dos casos (36%) 

houve vítimas diretas não mortais2, nomeadamente filhos/as da vítima, menores de 

idade, que ficaram órfãos/ãs. 

Relativamente a testemunhas, em 4 casos (29%) de femicídio houve pessoas que 

presenciaram o crime, nomeadamente filhos/as menores (3 casos, 21%), vizinhos/as (2 

casos, 14%) e pessoas na rua (2 casos, 14%). 

1.1.5 Medidas de coação, condenação e sentença 

Cinco (36%) dos/as 14 ofensores/as tentaram ou cometeram suicídio após o femicídio, 

sendo que 4 (29%) dos 14 ofensores/as consumaram o suicídio e 1 (7%) tentou o suicídio. 

Dos/as 10 ofensores/as que não se suicidaram, todos/as (n=10, 100%) ficaram em prisão 

preventiva. 

À data da publicação deste relatório, existem informações sobre a condenação de 3 

ofensores/as, um condenado pelo crime de homicídio e os/as restantes pelo crime de 

homicídio qualificado. Estes/as ofensores/as foram condenados a pena de prisão efetiva de 

22 anos, 19 anos e 18 anos.   

 
1 Overkill poderá ser manifestado através de um comportamento desnecessariamente exagerado para causar a 
morte da vítima (e.g. 10 tiros no peito de uma vítima é excessivo para causar a morte de uma pessoa). 
2 São consideradas vítimas diretas não mortais as vítimas que foram agredidas pelo ofensor, mas cuja agressão 
não causou a sua morte, menores de idade que ficaram órfãos/ãs na sequência do femicídio, e filhos/as menores 
de idade que testemunharam o crime de alguma forma. 
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Gráfico 16 - Arma do crime ou meio empregue para o cometimento dos 
femicídios nas relações de intimidade 



 

1.2 ASSASSINATOS EM OUTROS CONTEXTOS PERPETRADOS EM 

2021 
Nesta secção serão detalhados os casos de assassinatos de mulheres que não se enquadram 

na definição de femicídio, ou seja, os casos em que não foi possível identificar questões de 

género associadas ao crime. 

A Tabela 2 apresenta a distribuição geográfica dos assassinatos perpetrados em 2021 que 

não foram classificados como femicídios. 

Distrito Concelho Número de assassinatos 
noutros contextos 

Região Autónoma dos Açores - - 
Aveiro - - 
Beja - - 
Braga Braga 1 
Bragança - - 
Castelo Branco - - 
Coimbra Montemor-o-Velho 1 
Évora Viana do Alentejo 1 
Faro - - 
Guarda - - 
Leiria Alcobaça 1 

Lisboa 
Mafra 1 
Oeiras 1 

Região Autónoma da Madeira 
Calheta 1 
Ribeira Brava 1 

Portalegre - - 
Porto - - 
Santarém - - 
Setúbal Barreiro 1 
Viana do Castelo - - 
Vila Real - - 

Viseu 
Castro Daire 1 
Oliveira de Frades 1 

Tabela 2 - Distribuição geográfica dos assassinatos em contexto familiar e noutros contextos 

Esta secção será dividida tendo em conta o contexto desses assassinatos, visto que alguns 

assassinatos foram praticados em contextos familiares e outros assassinatos foram 

praticados em outros contextos. 

 

1.2.1 Assassinatos em contexto familiar consumados em 2021 

Durante o ano de 2021, foram contabilizados 8 casos de assassinatos de mulheres em 

contexto familiar. Nas seguintes secções serão detalhadas as características das vítimas, 

dos ofensores/as, da relação entre vítima e ofensor/a, do crime e das medidas de coação e 

sentença aplicadas. 



 

1.2.1.1 Características das vítimas de assassinatos em contexto familiar 

Em relação à nacionalidade das 8 vítimas de assassinatos em contexto familiar, não foi 

identificada nas notícias a informação de qualquer das vítimas ter nacionalidade diferente 

de Portuguesa. 

No que toca às idades das vítimas, nas notícias havia informação sobre as idades de todas 

as vítimas de assassinato em contexto familiar. As idades estavam compreendidas entre os 

32 e os 97 anos, situando-se a média nos 63 anos. Como se verifica no Gráfico 17, a maioria 

das vítimas (6 casos, 75%) tinha mais de 50 anos. 

Relativamente à situação profissional das vítimas, foi possível encontrar informação nas 

notícias sobre 6 das vítimas (73%). Das vítimas sobre as quais existia essa informação, tal 

como demonstrado no Gráfico 18, 3 vítimas (36%) estavam reformadas, 1 vítima (12,5%) 

estava empregada e 2 vítimas (25%) estavam desempregadas.  

 

Gráfico 18 - Distribuição da situação profissional das vítimas de assassinato em contexto familiar 

No que concerne à diversidade étnico-racial, não foi identificado nenhum caso em que a 

vítima pertencesse a um grupo étnico-racial subalternizado. 

Quanto à existência de filhos/as das vítimas, 

como é possível verificar no Gráfico 19, as 8 

vítimas (100%) tinham filhos/as. Nos casos em 

que foi possível encontrar essa informação nas 

notícias, o número de filhos/as variou entre 1 e 
6. De acordo com a informação reportada pelas 

notícias, duas das vítimas tinham filhos/as 

menores de idade. Não existiu informação nas 

notícias de alguma vítima se encontrar grávida 

no momento do crime.  
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Gráfico 17 - Distribuição das idades das vítimas de assassinato em contexto familiar 
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1.2.1.2 Características dos/as perpetradores/as dos assassinatos em contexto 

familiar 

Em relação às características dos/as perpetradores/as, importa realçar que, num total de 8 

assassinatos em contexto familiar, existiram 10 perpetradores/as, pois num dos casos 

existiram 3 coautores/as. Assim, os resultados apresentados nesta secção serão referentes 

aos/às 10 perpetradores/as identificados/as nas notícias. 

Dos/as 10 perpetradores/as, 8 (80%) foram identificados como sendo do género masculino 

e 2 (20%) como sendo do género feminino. 

 

Gráfico 20 - Distribuição dos assassinatos em contexto familiar em relação ao género dos/as perpetradores/as 

Não foi possível identificar nas notícias informação sobre algum/a dos/as perpetradores/as 

ter nacionalidade diferente de Portuguesa nem pertencer a um grupo étnico-racial 

subalternizado. 

Relativamente à idade, tal como se pode verificar no Gráfico 21, a faixa etária com maior 

prevalência foi entre os 36 e os 50 anos (4 perpetradores/as, 40%). As idades foram 

compreendidas entre os 22 e os 82 anos de idade, com uma média situada nos 44 anos. 

 

Gráfico 21 - Distribuição das idades dos/as perpetradores/as de assassinatos em contexto familiar 

Relativamente à situação profissional dos/as perpetradores/as, como demonstrado no 

Gráfico 22, 7 (70%) perpetradores/as estavam desempregados/as e sobre os restantes 3 

(30%) perpetradores/as, não foi possível encontrar informação. 

 

 

 

 

 

2

8

Perpetrados por mulheres

Perpetrados por homens

Distribuição dos assassinatos em contexto familiar em relação ao género 
dos/as perpetradores/as

0
1

2

4

1 1 1

Menor de idade 18-23 anos 24-35 anos 36-50 anos 51-64 anos ≥65 anos Omisso

Idade dos/as perpetradores/as

0

7

0 0

3

Empregado/a Desempregado/a Reformado/a Estudante Omisso

Situação profissional dos/as perpetradores/as

Gráfico 22 - Distribuição da situação profissional dos/as perpetradores/as de assassinato em contexto familiar 



 

Em relação à existência ou não de 

filhos/as dos/as perpetradores/as, 

em 70% (n=7) dos casos essa 

informação é omissa nas notícias. Em 2 

casos (20%) os/as perpetradores/as 

foram descritos pelas notícias como 

tendo filhos/as, um ofensor com 1 

filho/a e um ofensor com 2 filhos/as. 

Em nenhum caso foi especificado nas 

notícias a existência de filhos/as 

menores de idade dos/as 

perpetradores/as. 

1.2.1.3 Características da relação entre vítima e ofensor/a 

Quanto à relação entre vítima e ofensor/a, dos/as 10 ofensores/as, 3 (30%) eram 

cunhados/as das vítimas, 3 (30%) eram descendentes das vítimas (um filho e dois netos), 2 

(20%) eram irmãos/ãs das vítimas, 1 (10%) era ascendente da vítima e 1 (10%) não era 

conhecido pela vítima (coautor do crime que o cometeu em conjunto com familiares da 

vítima). 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode verificar no Gráfico 24, apenas existe informação sobre a existência ou não 

de violência prévia em 2 (25%) dos 8 casos, sendo que nesses 2 casos há indicação de 

efetivamente ter existido violência prévia contra as vítimas. As formas de violência 

identificadas foram violência psicológica e ameaças. Nestes 2 casos, a violência era 

conhecida por terceiros, nomeadamente vizinhos/as e amigos/as das vítimas. Nas notícias, 

não foi descrita informação de ter sido apresentada previamente denúncia de violência 

doméstica às autoridades contra os/as ofensores/as. 
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1.2.1.4 Características dos crimes 

Em relação ao local de ocorrência dos assassinatos em contexto familiar, na maioria dos 

casos o assassinato foi cometido na residência conjunta da vítima e perpetrador/a (5 casos, 

62,5%), tal como se pode verificar no Gráfico 25. No caso classificado como ‘outro’, não é 

especificado o local concreto, embora seja feita referência de que o crime tenha sido 

cometido na zona de residência de vítima e ofensor. 

 

Gráfico 25 - Local de ocorrência dos assassinatos em contexto familiar 

Quanto ao período do dia em que ocorreram os crimes, como se verifica no Gráfico 26, o 

período do dia que viu ocorrer mais assassinatos em contexto familiar foi a tarde, com 3 

casos (37,5%). Cinco (62,5%) dos crimes ocorreram durante a semana (dias úteis) e 3 

(37,5%) durante o fim de semana. 

 

 

 

 

 

 

No que toca ao meio empregue para a 

prática dos assassinatos em contexto 

familiar, tal como se pode verificar no 

Gráfico 27, 4 (50%) dos 8 crimes foram 

cometidos com recurso a arma de fogo, 2 

(25%) com recurso a arma branca e 1 

(12,5%) por asfixia ou estrangulamento. 

Em nenhum caso foi noticiado o uso de 

mais do que um meio para matar. Em 1 dos 

casos, foram identificados elementos de 

overkill, nomeadamente 40 golpes com 

arma branca. 
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Em 2 casos (25%) foi descrito nas notícias que os/as ofensores/as tomaram ações para 

tentar ocultar o cometimento do crime, nomeadamente utilização de almofada para 

silenciar o ruído do disparo, roubo de itens da residência para simular assalto e tentativa de 

limpar a cena do crime. 

Relativamente a vítimas mortais colaterais, em 1 caso (12,5%) houve uma vítima de 

homicídio colateral, nomeadamente o marido da vítima. 

Em 3 casos (37,5%) existiram outras vítimas diretas não mortais, nomeadamente: em 1 

situação, uma irmã da vítima; em 1 caso, o marido da vítima e irmão do agressor; e em 1 

caso, o filho menor de idade da vítima. 

Dois (25%) dos assassinatos em contexto familiar foram cometidos à frente de 

testemunhas que presenciaram o crime. 

1.2.1.5 Medidas de coação, condenação e sentença 

De entre os/as 10 perpetradores/as de assassinatos em contexto familiar, 1 (10%) cometeu 

suicídio. Dos/as restantes 9 ofensores/as, a 7 (78% dos 9) foi aplicada a medida de coação 

de prisão preventiva e a 1 (11%) o internamento psiquiátrico. Sobre 1 (11%) dos 

ofensores/as não foi possível encontrar informação nas notícias. Relativamente a 

condenações e sentenças, não foi encontrada informação nas notícias. 

 

1.2.2 ASSASSINATOS EM OUTROS CONTEXTOS 

Durante o ano de 2021, o OMA contabilizou 3 casos de assassinatos de mulheres em 

outros contextos, ou seja, casos onde não foi possível identificar questões de género 

associadas ao crime e em que a relação entre vítima e ofensor/a não é uma relação familiar. 

Dois casos foram assassinatos em contexto de crime (nomeadamente, um assalto com vários 

coautores/as, e uma extorsão devido a questões relacionadas com estupefacientes) e sobre 

um caso não foi possível identificar, pela informação descrita nas notícias, as características 

do assassinato. 

Relativamente às características das vítimas, uma encontrava-se na faixa etária entre os 
18 e os 23 anos, outra entre os 51 e os 64 anos, e a terceira vítima tinha 65 ou mais anos. 

Não foi identificada informação sobre a nacionalidade das vítimas ser diferente da 

Portuguesa nem sobre a pertença a um grupo étnico-racial subalternizado. Quanto à 

situação profissional das vítimas, uma vítima era doméstica, outra vítima era reformada e 

sobre a terceira vítima não há informação. Sobre uma das vítimas foi descrito que não tinha 

filhos/as, e sobre as outras duas vítimas não existiu informação nas notícias.  

Quanto às características dos/as ofensores/as, tendo em conta que um dos casos foi 

cometido com coautoria de 3 ofensores/as e outro caso com coautoria de 2 ofensores, houve 

um total de 6 perpetradores/as de assassinatos em outros contextos. Em relação às idades, 

1 dos/as ofensores/as situava-se na faixa etária entre os 18 e os 23 anos, 1 entre os 36 e os 

50 anos, 1 entre os 51 e os 64 anos e sobre os/as restantes não há informação. Não há 

informação nas notícias sobre algum/a dos/as perpetradores/as ter nacionalidade 

diferente de Portuguesa ou pertencer a um grupo étnico-racial subalternizado. Nas notícias 

não foi possível identificar informação sobre a situação profissional dos/as ofensores/as. 



 

Um dos/as ofensores/as tinha filhos/as, sobre um outro foi descrito que não tinha filhos/as 

e sobre os/as restantes não há informação. 

Em relação às características dos crimes, 2 dos assassinatos noutros contextos foram 

cometidos nas residências das vítimas e o terceiro foi cometido na via pública. Um dos 

crimes foi cometido com recurso a arma de fogo, outro com recurso a arma branca, e sobre 

o terceiro assassinato não existiu informação nas notícias. Em nenhum dos casos foram 

identificadas vítimas de homicídio colaterais. No entanto, num dos casos, existiram vítimas 

diretas não mortais, nomeadamente o pai e a mãe da vítima. Um dos crimes foi presenciado 

por testemunhas. 

No que toca às medidas de coação, um ofensor ficou em prisão preventiva e sobre os/as 

restantes não foi encontrada informação. Relativamente a condenação e sentenças 
aplicadas, há apenas informação sobre um ofensor, que foi condenado a 20 anos de prisão 

efetiva. 
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2. TENTATIVAS DE ASSASSINATO 

Durante o ano de 2021, o OMA registou 58 tentativas de assassinatos de mulheres em 

Portugal. Destas, 74% (n=43) correspondem a tentativas de femicídio e 26% (n=15) a 

tentativas de assassinatos em outros contextos. 

Das 43 tentativas de femicídio, 38 (89%) foram tentativas de femicídio nas relações de 

intimidade, 3 (7%) foram tentativas de femicídio em contexto de violência sexual, 1 

tentativa de femicídio (2%) foi no contexto de trabalho sexual e 1 tentativa de femicídio 

(2%) foi perpetrada por uma mulher. 

Quanto às 15 tentativas de assassinatos em outros contextos, 10 (67%) foram tentativas de 

assassinato em contexto familiar e 5 (33%) foram tentativas de assassinatos em outros 

contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito à distribuição mensal das tentativas registadas ao longo do ano, como 

se pode verificar no Gráfico 28, os meses que viram ocorrer mais tentativas de femicídio 

foram janeiro (n=7) e abril (n=7), e os meses com maior número de tentativas de 

assassinato em outros contextos foram março (n=3) e julho (n=3). 
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Gráfico 28 - Mês de ocorrência das tentativas de assassinato e tentativas de femicídio em 2021 



 

A distribuição geográfica das tentativas de femicídio e das tentativas de assassinatos em 

outros contextos (não relacionados com questões de género) está descrita na Figura 2. 

O distrito com maior número de tentativas de femicídio foi Lisboa (26%, n=11), seguido do 

Porto (16%, n=7) e os distritos que viram ocorrer maior número de tentativas de 

assassinatos noutros contextos foram, também, Lisboa (33%, n=5) e Porto (33%, n=5). 

 

 

Figura 2 - Localização geográfica das tentativas de femicídios e tentativas de assassinatos em outros contextos 
perpetradas em 2021 em Portugal 

 



 

A distribuição geográfica relativamente aos concelhos de ocorrência das tentativas de 

femicídios e das tentativas de assassinatos noutros contextos pode ser observada na Tabela 

3. O concelho de Oliveira de Azeméis apresentou o maior número de tentativas de femicídio 

(n=3) e o concelho de Loures viu ocorrer o maior número de tentativas de assassinatos em 

outros contextos (n=3). 

Distrito Concelho Nº tentativas de 
femicídio 

Nº tentativas de assassinatos 
noutros contextos 

Açores São Miguel 1 - 
Aveiro Ílhavo - 1 

Oliveira de Azeméis 3 - 
Beja Moura - 1 
Braga Barcelos 1 - 

Braga 1 - 
Guimarães 1 - 
Póvoa de Lanhoso - 1 
Vieira do Minho - 1 
Vila Nova de Famalicão - 1 

Bragança - - - 
Castelo Branco Belmonte 2 - 
Coimbra - - - 
Évora - - - 
Faro Portimão 2 - 

Silves 1 - 
Guarda - - - 
Leiria Bombarral 1 - 

Leiria 2 - 
Marinha Grande 1 - 

Lisboa Alcochete - 1 
Amadora 1 1 
Azambuja 1 - 
Cascais 1 - 
Loures 1 3 
Mafra 2 - 
Sintra 2 - 
Sobral de Monte 
Agraço 

1 - 

Torres Vedras 1 - 
Omisso 1 - 

Madeira - - - 
Portalegre Elvas 1 - 
Porto Amarante 1 - 

Lousada - 1 
Maia - 1 
Matosinhos 1 - 
Paços de Ferreira 1 - 
Paredes 2 - 
Porto - 1 
Santo Tirso 1 - 
Vila Nova de Gaia 1 1 
Vila do Conde - 1 

Santarém Almeirim 1 - 
Salvaterra de Magos 1 - 

Setúbal Palmela 2 - 
Viana do Castelo Ponte de Lima 1 - 
Vila Real - - - 
Viseu Lamego 2 - 

Mourilhe 1 - 
Tabela 3 - Distribuição geográfica das tentativas de femicídio e das tentativas de assassinatos em outros 

contextos perpetradas em Portugal em 2021 em relação ao concelho de ocorrência dos crimes 

 



 

2.1 TENTATIVAS DE FEMICÍDIO PERPETRADAS EM 2021 
Tal como referido anteriormente, de entre as 43 tentativas de femicídio contabilizadas pelo 

OMA, como pode ser verificado no Gráfico 29, 38 (89%) foram tentativas de femicídios em 
contexto de relações de intimidade, 3 (7%) foram tentativas de femicídios em contexto de 

violência sexual, 1 (2%) tentativa de femicídio foi cometida no contexto de trabalho sexual 

e 1 (2%) foi uma tentativa de femicídio perpetrado por uma mulher. 

 

Gráfico 29 - Tipologia de femicídios relativamente às tentativas de femicídios perpetradas em 2021 em Portugal 

Nesta secção, serão apresentados os dados referentes às características das vítimas, dos/as 

ofensores/as, da relação entre vítima e ofensor/a e também as características dos crimes. 

2.1.1 Características das vítimas de tentativa de femicídio 

Em relação às características das vítimas de tentativas de femicídio, verificaram-se 2 casos 

em que a nacionalidade da vítima é descrita como não sendo Portuguesa, nomeadamente, 

2 vítimas de nacionalidade Brasileira. Não existe informação nas notícias sobre qualquer 

das vítimas pertencer a um grupo étnico-racial subalternizado. 

Quanto às idades das vítimas de tentativas de femicídio, estas estavam compreendidas 

entre os 18 e os 78 anos, com média situada nos 42 anos. Tal como demonstrado no Gráfico 

30, a faixa etária com maior número de vítimas foi a faixa entre os 36 e os 50 anos (47%). 
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Gráfico 30 - Distribuição das idades das vítimas de tentativas de femicídios perpetradas em 2021 



 

Apenas foi possível encontrar informação relativa à situação profissional das vítimas em 

6 (14%) dos 43 casos, sendo que 4 vítimas (9%) se encontravam empregadas e 2 vítimas 

(5%) se encontravam reformadas no momento do crime. 

No que toca à existência de filhos/as, foi possível encontrar informação sobre 12 (28%) das 

vítimas, sendo que 11 vítimas (26%) foram descritas como tendo filhos/as e uma (2%) foi 

descrita como não tendo filhos/as. Em 6 dos casos (14%), as notícias integraram informação 

de que as vítimas tinham filhos/as menores de idade. Não existiu informação sobre 

alguma das vítimas estar grávida no momento do ato criminal. 

2.1.1 Características dos/as perpetradores/as de tentativas de femicídio 

Relativamente às características dos/as perpetradores/as de tentativas de femicídio, 

importa destacar que as 43 tentativas de femicídio foram cometidas por um total de 41 

perpetradores/as, visto que, num dos casos, o ofensor tentou matar 3 vítimas. Assim, serão 

descritas as características dos/as perpetradores/as tendo em conta o total de 41 

ofensores/as. 

De entre os/as 41 perpetradores/as de tentativas de femicídio, 40 (98%) foram descritos 

como sendo do género masculino e 1 (2%) foi descrita como sendo do género feminino. 

Nas notícias, foi encontrada informação sobre 1 ofensor ter nacionalidade não Portuguesa, 

nomeadamente Francesa. Não foi possível identificar informação de algum dos/as 

ofensores/as pertencer a um grupo étnico-racial subalternizado. 

Quanto às idades dos/as perpetradores/as das tentativas de femicídio, estas estavam 

compreendidas entre os 19 e os 82 anos, com média situada nos 42 anos. Tal como 

demonstrado no Gráfico 31, a faixa etária com maior número de ofensores/as foi a faixa 

entre os 24 e os 35 anos (34%, n=14). 

Em relação à situação profissional dos/as perpetradores/as, apenas foi possível encontrar 

informação sobre 11 (27%) dos/as 41 ofensores/as, sendo que 10 ofensores/as (24%) se 

encontravam empregados/as e 1 (2%) se encontrava reformado no momento do crime. 

No que diz respeito à existência de filhos/as, foi possível encontrar informação sobre 10 

(24%) ofensores/as, sendo que esses 10 foram descritos/as como tendo filhos/as. Sobre 5 

dos/as perpetradores/as (12%), as notícias integraram informação de que estes/as tinham 

filhos/as menores de idade. 
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Gráfico 31 - Distribuição das idades dos/as perpetradores/as de tentativas de femicídios perpetradas em 2021 



 

2.1.3 Características da relação entre vítima e ofensor/a 

Relativamente à relação entre vítima e ofensor/a, verificou-se que em 39 casos (91%), 

vítima e ofensor tinham uma relação de intimidade3. De entre este total de 39 casos, em 26 

situações (67%) tratava-se de uma relação de intimidade atual, em 11 casos (28%) tratava-

se de uma relação de intimidade passada e em 2 casos (5%) tratava-se de uma relação de 

intimidade pretendida pelo ofensor. Em 2 situações (5%) os/as ofensores/as eram 

conhecidos/as das vítimas e em 2 casos (5%) eram desconhecidos/as das vítimas. 

 

Quanto ao tipo de relacionamento íntimo entre vítima e ofensor/a, de entre os 39 casos 

em que existia relação de intimidade atual, passada ou pretendida, pode verificar-se no 

Gráfico 32 que 21 casos (54%) eram casamentos ou uniões de facto, 9 (23%) eram relações 

de namoro, 3 (8%) eram relações extraconjugais, 2 (5%) eram envolvimentos ocasionais, 2 

(5%) eram relações pretendidas pelos ofensores e sobre 3 casos (8%) não foi possível 

encontrar informação. 

 

Gráfico 32 – Tipos de relacionamentos íntimos nas tentativas de femicídio em que existia relação de intimidade 
atual, passada ou pretendida 

 
3 Uma das tentativas de femicídio em que a vítima e ofensor tinham relação de intimidade, o crime ocorreu 
durante uma violação, pelo que essa tentativa foi classificada como tentativa de femicídio em contexto de 
violência sexual. 
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Dos 39 casos em que foi descrita uma relação de intimidade atual, passada ou pretendida 

entre vítima e ofensor, as notícias continham informação sobre a existência ou não de 

filhos/as em comum em apenas 15 das situações, sendo que em 10 desses casos existiam 

filhos/as em comum entre vítima e ofensor e em 5 casos foi possível determinar que vítima 

e ofensor não tinham filhos/as em comum. Em 5 casos, foi identificado nas notícias a 

informação de que vítima e ofensor tinham filhos/as em comum menores de idade. 

Em 21 casos de tentativas de femicídio (49%) foi possível identificar a existência de 

violência prévia exercida pelos/as ofensores/as contra as vítimas, sendo que em 13 destas 

situações a violência era conhecida por terceiros e, em 8 destas, já havia sido formalizada 

denúncia prévia perante as autoridades. As formas de violência prévia identificadas nas 

notícias foram ameaças, violência física, violência verbal, perseguição, partilha de 

fotografias íntimas na internet, maus-tratos e ainda tentativas de femicídio prévias. Em 10 

dos 21 casos em que havia indicação de violência prévia existente, já tinham sido proferidas 

ameaças de morte contra a vítima. 

 

 

 

 

 

 

 

De entre os 37 casos em que vítima e ofensor mantinham ou mantiveram uma relação de 

intimidade, em 12 (32%) casos a tentativa de femicídio ocorreu em contexto de tentativa 

de separação ou efetiva separação. 

2.1.4 Características do crime 

Em relação ao local de ocorrência das tentativas de femicídio, tal como se pode verificar 

no Gráfico 33, a via pública foi o local que viu ocorrer maior número de tentativas de 

femicídio (n=13, 30%), seguida da residência comum de vítima e ofensor (n=11, 26%). Em 

3 (7%) dos casos, o crime ocorreu na residência da vítima, em 1 caso (2%) na residência do 

ofensor, em 1 caso (2%) no local de trabalho da vítima, em 1 caso (2%) num local isolado, 

em 1 caso (2%) na residência da mãe da vítima e em 1 caso (2%) no veículo do agressor. 

 

VIOLÊNCIA PRÉVIA CONHECIDA 

POR TERCEIROS 

em 13 (62%) dos 21 casos em que existe informação de violência prévia 

DENÚNCIA ÀS AUTORIDADES 

em 8 (38%) dos 21 casos em que existe informação de violência prévia 

Gráfico 33 - Distribuição do local de ocorrência das tentativas de femicídio 
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Quanto ao período de ocorrência das tentativas de femicídio, tal informação é conhecida 

em 53% dos casos (n=23). Conforme indicado no Gráfico 34, 7 tentativas (16%) ocorreram 

no período da noite, 7 (16%) durante a tarde, 5 (12%) durante a manhã e 4 (9%) durante a 

madrugada. Sobre os restantes 20 casos, não existe informação quanto ao período do dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As armas do crime ou meios empregues pelos/as ofensores/as para concretizar a 

tentativa de femicídio estão descritas no Gráfico 35. A asfixia ou estrangulamento (n=11, 

26%), a arma branca (n=10, 23%) e a arma de fogo (n=9, 21%) são meios bastante 

utilizados. Em 4 casos (9%), o ofensor atropelou a vítima como meio de tentativa de 

femicídio. 

Em 8 casos são descritos outros meios 

empregues para concretizar as 

tentativas de femicídio, 

nomeadamente: em 3 situações o 

ofensor ateou ou tentou atear fogo à 

vítima; em 2 situações o ofensor 

atirou a vítima de uma grande altura e 

atirou-lhe pedras; em 1 situação o 

ofensor atirou a vítima de um carro 

em andamento; em 1 situação a 

tentativa foi com recurso a 

espancamento; em 1 situação é 

descrito que o ofensor torturou a 

vítima. Em uma das tentativas não foi 

possível apurar quais armas ou meios 

foram eventualmente empregues pelo 

ofensor. Em 8 casos (17%) o/a 

ofensor/a utilizou mais do que um 

meio para tentar matar, 

nomeadamente através de 

espancamento, atropelamento, arma 

de fogo, arma branca e asfixia. 

Em 8 casos existe informação sobre a existência de vítimas diretas do crime não mortais, 

nomeadamente: os/as filhos/as das vítimas (6 casos), os/as ascendentes diretos/as das 

vítimas (2 casos) e outros familiares da vítima (1 caso). Em 7 casos (16%) houve 

testemunhas que presenciaram o crime, sendo que em 3 casos é especificado que essas 

testemunhas foram os/as filhos/as menores de idade. 
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Gráfico 34 - Período do dia de ocorrência das tentativas de femicídio cometidas em 2021 
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2.1.5 Medidas de coação, condenação e sentença 

Dos 41 perpetradores/as de tentativas de femicídio, 3 ofensores (7%) cometeram suicídio 

e outros 2 (5%) tentaram. 

A 30 ofensores/as foram aplicadas medidas de coação, sendo que 20 (47%) ficaram em 

prisão preventiva, 7 (16%) tiveram medidas de afastamento e proibição de contactos, 1 

(2%) foi hospitalizado e 1 (2%) ficou em prisão domiciliária. Sobre os restantes casos, não 

há informação relativamente a medidas de coação. 

No que toca à condenação, à data de publicação do relatório apenas foi identificada 

informação nas notícias sobre a condenação de 2 ofensores/as, nomeadamente 

condenados/as por tentativa de homicídio e por tentativa de homicídio qualificado, com 5 

anos de pena suspensa e 6 anos de pena de prisão efetiva, respetivamente. 

 

2.2 TENTATIVAS DE ASSASSINATOS NOUTROS CONTEXTOS 

PERPETRADAS EM 2021 
Da análise das notícias foi possível, para além das 43 tentativas de femicídio, identificar 

outros 15 casos que, não havendo motivações de género evidentes no crime, podem ser 

classificados como tentativas de assassinatos de mulheres noutros contextos. 

Nesta secção são apresentadas as características das vítimas, dos/as ofensores/as, da 

relação entre vítima e ofensor/a, do crime e eventuais medidas de coação e consequências 

penais impostas aos/às ofensores/as. 

De entre os 15 casos de tentativas de assassinatos em outros contextos, 10 tentativas foram 

cometidas em contexto familiar, 3 tentativas de assassinato foram cometidas em contexto 

de crime (nomeadamente, assaltos), 1 tentativa foi cometida por motivos de ódio racial e 1 

tentativa foi cometida no contexto de uma discussão pontual. 

 

Gráfico 36 - Tipos de tentativas de assassinatos em outros contextos perpetradas em 2021 
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2.2.1 Características das vítimas 

Relativamente às características das vítimas de tentativas de assassinato noutros contextos, 

verifica-se 1 caso (7%) em que a nacionalidade da vítima é descrita como não sendo 

Portuguesa, nomeadamente sendo de nacionalidade Sueca. Não foi possível identificar 

informação nas notícias sobre alguma das vítimas pertencer a um grupo étnico-racial 

subalternizado. 

No que toca à idade das vítimas, estas estão compreendidas entre os 32 e os 96 anos, sendo 

que a média se situa nos 71 anos. O Gráfico 37 demonstra a distribuição das vítimas de 

tentativas de assassinato noutros contextos tendo em conta a sua faixa etária, sendo que a 

faixa etária com maior número de vítimas é a de 65 ou mais anos de idade (n=6, 40%). 

 

Gráfico 37 - Distribuição das idades das vítimas de tentativa de assassinato noutros contextos 

Em relação à situação profissional no momento do crime, 5 vítimas (33%) estavam 

reformadas, 1 vítima (7%) estava empregada e sobre as restantes 9 vítimas (60%) não havia 

informação disponível nas notícias. 

No que diz respeito à existência de filhos/as das vítimas, 11 vítimas (73%) foram 

descritas como tendo filhos/as, 1 vítima (7%) como não tendo filhos/as e sobre as restantes 

3 (20%) não foi possível identificar informação. Sobre 3 das vítimas (20%) existia 

informação nas notícias de que têm filhos/as menores de idade. Não foram encontrados 

casos em que as notícias referissem que a vítimas estivesse grávida no momento do ato 

criminal. 

2.2.1 Características dos/as perpetradores/as 

Quanto às características dos/as perpetradores/as de tentativas de assassinato noutros 

contextos, importa destacar que um dos ofensores tentou matar duas vítimas e uma das 

vítimas foi vítima de tentativa de assassinato noutros contextos cometida por vários/as 

ofensores/as que não foram identificados/as. Assim, existe um total de, pelo menos, 15 

perpetradores/as, sendo que o número real poderá ser maior. 

Quanto ao género dos/as perpetradores/as, 11 ofensores (73%) foram descritos como 

sendo do género masculino, 2 ofensoras (13%) como sendo do género feminino e num dos 

casos (7%) não foi possível identificar o género pela informação disponível nas notícias. 

Não foi possível identificar informação nas notícias sobre algum/a dos/as perpetradores/as 

ter nacionalidade diferente de Portuguesa nem de pertencer a um grupo étnico-racial 

subalternizado. 

Relativamente à idade dos/as perpetradores/as, estas estão compreendidas entre os 17 e 

os 61 anos, sendo que a média se situa nos 42 anos. O Gráfico 38 demonstra a distribuição 
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dos/as perpetradores/as de tentativas de assassinato noutros contextos tendo em conta a 

idade, sendo que a faixa etária com maior número de ofensores/as foi entre os 24 e os 35 

anos (n=5). 

 

Gráfico 38 - Distribuição das idades dos/as perpetradores/as de tentativa de assassinato noutros contextos 

No que toca à situação profissional no momento do crime, 3 perpetradores/as (20%) 

estavam desempregados/as, 1 perpetrador/a (7%) estava empregado/a e sobre os 

restantes não foi identificada informação. 

Em relação à existência de filhos/as dos/as perpetradores/as, não foi encontrada 

informação nas notícias relativa à existência de filhos/as dos/as perpetradores/as de 

tentativas de assassinatos noutros contextos.  

2.2.3 Características da relação entre vítima e ofensor/a 

Quanto à caracterização da relação entre vítima e ofensor/a, 7 das vítimas (47%) 

sofreram uma tentativa de assassinato cometida por um descendente, 4 vítimas (26%) por 

ofensores/as desconhecidos/as das vítimas, 2 das vítimas (13%) por um cunhado, 1 vítima 

(7%) por um tio e 1 vítima (7%) por um vizinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como é possível verificar no Gráfico 39, em 2 casos (13%) foi possível identificar a 

existência de violência prévia exercida pelo ofensor sobre a vítima. Em ambos os casos, os 

ofensores eram filhos das vítimas. Num dos casos, a violência prévia era conhecida por 

terceiros, nomeadamente vizinhos/as. Não foi encontrada informação sobre em algum caso 

ter sido apresentada denúncia prévia às autoridades. 
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As formas de violência descritas nas notícias foram maus-tratos, agressões físicas e injúrias.  

2.2.4 Características do crime 

No que toca ao local de ocorrência das tentativas de assassinato noutros contextos, a 

residência conjunta de vítima e ofensor/a foi um dos locais privilegiados para o 

cometimento destes crimes (n=6, 40%), seguido da residência da vítima (n=3, 20%) e da via 

pública (n=3, 20%). Sobre os restantes casos, não foi possível encontrar informação relativa 

ao local de ocorrência.  

Relativamente ao meio empregue ou arma do crime utilizada, 5 tentativas (33%) foram 

cometidas com recurso a arma branca, 3 (20%) foram cometidas com recurso a arma de 

fogo, 2 (13%) foram cometidas através de asfixia ou estrangulamento, 2 (13%) através de 

atropelamento, 1 (7%) através de espancamento, 1 (7%) através de privação de alimentos 

e medicação e 1 (7%) através de incêndio. Três dos ofensores foram descritos como 

utilizando vários meios para matar, nomeadamente espancamento, esfaqueamento e 

envenenamento. 

 

Gráfico 40 - Meios empregues ou armas do crime utilizadas nas tentativas de assassinatos noutros contextos 
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Gráfico 39 - Existência de violência prévia pelo/a ofensor/a contra a vítima nos casos de 
tentativas de assassinato noutros contextos 



 

Dois dos crimes são descritos nas notícias com elementos de overkill, nomeadamente a 

utilização de vários e diversos métodos para matar (envenenamento, espancamento, arma 

branca e estrangulamento) e a descrição de a vítima ter sido ‘brutalmente espancada’. 

No que diz respeito ao período do dia de ocorrência das tentativas de assassinatos em 

outros contextos, 4 tentativas (27%) ocorreram durante a tarde, 4 tentativas (27%) durante 

a noite, 1 (7%) durante a manhã, 1 (7%) durante a madrugada e sobre as restantes 5 não 

existia informação disponível nas notícias. 

 

 

 

 

 

 

Cinco dos crimes envolveram outras vítimas diretas não mortais, nomeadamente os 

maridos das vítimas (3 casos), agentes da polícia (1 caso), crianças menores de idade (1 

caso) e outras pessoas que se encontravam na rua (1 caso). Em dois casos foi encontrada 

informação nas notícias de o crime ter sido testemunhado pelos/as filhos/as menores 

de idade. 

2.2.5 Medidas de coação, condenação e sentença 

Dos/as 15 perpetradores/as de tentativas de assassinatos em outros contextos, 1 ofensor 

consumou o suicídio. Em 6 casos foi possível obter informação relativamente às medidas de 

coação aplicadas aos/às ofensores/as, tendo sido prisão preventiva (4 casos, 29% dos/as 

14 perpetradores/as), afastamento e proibição de contactos (1 caso, 7%) e termo de 

identidade e residência (1 caso, 7%). 

Foi possível identificar nas notícias informações sobre a acusação do Ministério Público 

contra 3 dos/as ofensores/as, nomeadamente acusados/as de homicídio qualificado na 

forma tentada (2 ofensores/as) e de violência doméstica (1 ofensor). Até à data da 

publicação do relatório não foi possível identificar informações nos meios de comunicação 

social sobre eventual condenação dos/as ofensores/as.   
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Gráfico 41 - Distribuição das tentativas de assassinatos noutros contextos em relação ao período 
do dia de ocorrência 
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3. ANÁLISE DOS ASSASSINATOS E FEMICÍDIOS ENTRE 2004 

e 2021 

O OMA tem vindo a recolher dados de mulheres assassinadas desde 2004. Nesta secção será 

apresentada uma análise quanto à prevalência dos assassinatos e tentativas de assassinatos 

entre 2004 e 2021. 

Nos anos iniciais, o principal foco do OMA foi nas mulheres assassinadas em contexto de 

intimidade ou por outros familiares, com particular destaque para os casos dos femicídios. 

Atualmente, o OMA recolhe os dados de todas as mulheres assassinadas em Portugal, e faz 

uma análise detalhada e profundada sobre em quais destes assassinatos existem 

informações suficientes nas notícias para concluir que constituem femicídios. 

No que diz respeito à metodologia de recolha de dados, a definição de tentativa de 

assassinatos e de femicídios, esta também sofreu alterações nos últimos anos em relação 

aos critérios de inclusão e exclusão. 

Assim, visto que a fonte de informação do OMA são os meios de comunicação social em 

Portugal e tendo em conta as ligeiras mudanças metodológicas já mencionadas, todos os 

dados apresentados devem ser interpretados com precaução. 

3.1 ASSASSINATOS 
Entre 2004 e 2021, o OMA contabilizou 595 mulheres assassinadas em Portugal. A 

distribuição mensal dos assassinatos de mulheres está demonstrada na Tabela 4, sendo que 

em média foram assassinadas 33 mulheres por ano. 
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Total 

Janeiro 3 2 4 0 1 3 3 0 1 1 4 4 5 2 5 7 2 2 49 

Fevereiro 4 3 1 2 2 1 0 2 5 1 4 1 5 1 0 3 3 2 40 

Março 2 1 0 2 2 3 2 1 7 9 4 4 1 2 4 1 2 2 49 

Abril 4 5 3 2 7 1 2 1 1 1 3 4 1 3 4 2 2 2 48 

Maio 3 3 7 3 5 2 3 3 3 3 5 1 2 2 0 3 5 3 56 

Junho 4 1 1 1 3 2 5 3 3 5 4 3 0 0 5 2 0 3 45 

Julho 1 5 1 5 10 3 8 1 2 4 5 3 0 2 1 2 4 3 60 

Agosto 8 4 5 0 3 0 4 5 5 3 2 2 6 2 4 3 3 1 60 

Setembro 4 4 7 4 4 2 6 5 7 1 1 3 2 0 1 2 2 3 58 

Outubro 4 3 3 1 3 4 6 1 2 5 4 2 0 1 3 3 2 1 48 

Novembro  0 3 2 1 4 6 3 3 1 2 7 1 0 3 0 1 9 1 47 

Dezembro 3 0 2 1 2 2 2 2 5 3 2 2 0 2 1 2 2 2 35 

Total 40 34 36 22 46 29 44 27 42 38 45 30 22 20 28 31 364 25 595 

Tabela 4 - Distribuição mensal dos assassinatos de mulheres entre 2004 e 2021 

 
4 O número de mulheres assassinadas em 2020 apresentado neste relatório difere do apresentado no Relatório 
Final de 2020, pois após a publicação desse relatório foi noticiado o caso de uma vítima morta em dezembro de 
2020. Essa vítima está integrada neste total. 



 

O Gráfico 42 demonstra a flutuação da incidência de assassinatos tendo em conta os 

números mensais totais entre 2004 e 2021. Os meses com maior número de mortes foram 

julho (n=60) e agosto (n=60) e o mês com menor número de assassinatos de mulheres foi 

dezembro (n=35). 

 

Gráfico 42 - Distribuição mensal dos assassinatos de mulheres, incluindo femicídios e outros assassinatos, 
 entre 2004 e 2021 

Como se pode observar na Tabela 5, entre 2004 e 2021, o distrito em que ocorreu maior 

número de assassinatos foi Lisboa (n=126), e os distritos em que houve menor número de 

assassinatos foram Guarda (n=6) e Portalegre (n=6). 
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Tabela 5 - Distribuição dos assassinatos de mulheres entre 2004 e 2021 por distritos de ocorrência 

Distritos 

20 

04 

20 

05 

20 

06 

20 

07 

20 

08 

20 

09 

20 

10 

20 

11 

20 

12 

20 

13 

20 

14 

20 

15 

20 

16 

20 

17 

20 

18 

20 

19 

20 

20 

20 

21 
Total 

Aveiro 1 3 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1 1 2 0 2 1 22 

Beja 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10 

Braga 2 2 0 0 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 0 4 2 1 24 

Bragança 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 10 

Castelo Branco 2 4 0 0 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 14 

Coimbra 2 0 0 1 3 1 1 2 0 2 4 2 3 0 1 0 2 1 25 

Évora 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 9 

Faro  0 0 3 1 1 2 5 1 2 2 3 3 1 1 3 2 5 2 37 

Guarda 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 6 

Leiria 1 0 4 2 1 1 1 1 2 4 1 2 1 1 6 1 2 2 33 

Lisboa 5 9 6 6 9 6 9 7 13 13 5 6 4 3 5 8 7 5 126 

Portalegre 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 

Porto 3 10 8 3 7 2 6 2 6 2 5 8 3 4 1 4 6 3 83 

Santarém  0 1 3 1 2 1 0 1 1 2 3 0 2 1 0 1 1 0 20 

Setúbal 0 2 3 2 4 3 8 5 3 4 7 4 1 0 4 4 4 1 59 

Vila Real 1 0 1 0 0 3 2 1 2 1 3 0 1 0 2 0 1 1 19 

Viana do Castelo 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 9 



 

 

Tal como pode ser verificado na Tabela 6, entre 2004 e 2021, a maioria dos assassinatos de 

mulheres ocorreu no contexto de uma relação de intimidade atual (339 vítimas), no 

contexto de uma relação de intimidade passada (128 vítimas) e em contexto familiar (114 

vítimas). 

Relação com o 
ofensor 
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04 
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05 
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07 
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20 
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20 

11 

20 

12 

20 

13 

20 
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20 
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20 

16 

20 

17 

20 

18 

20 

19 

20 

20 

20 

21 
Total 

Relação de 
intimidade atual 

28 25 23 16 27 17 30 18 23 21 25 15 9 10 18 16 10 8 339 

Relação de 
intimidade 
passada 

3 6 9 4 13 11 8 5 8 7 12 10 5 4 1 7 9 6 128 

Relação de 
intimidade 
pretendida 

- - - - - - - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

Descendente 
direto 

7 1 0 1 2 0 3 2 1 4 2 1 6 4 0 1 2 3 40 

Ascendente direto - - - - - - 1 1 3 0 2 0 0 0 0 2 5 1 15 

Outro familiar 2 2 4 0 1 0 2 0 7 5 4 4 2 2 9 5 6 4 59 

Não familiar - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 

Desconhecidos - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 

Informação omissa 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 

Total 40 34 36 22 46 29 44 27 42 38 45 30 22 20 28 31 36 25 594 

Tabela 6 - Relação entre vítima e ofensor nos assassinatos entre 2004 e 2021 

Um dos principais objetivos do OMA é a análise dos femicídios em Portugal. Entre 2004 e 

2021 o tipo de femicídio mais prevalente foram os femicídios em contexto de relação de 

intimidade. Tal como se pode observar no Gráfico 43, a prevalência do femicídio em 

contexto de intimidade tem vindo a oscilar de forma não linear ao longo do tempo. 

 

Gráfico 43 - Oscilações anuais dos femicídios nas relações de intimidade entre 2004 e 2021 
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Femicídios nas relações de intimidade entre 
2004 e 2021

Viseu 1 1 2 1 4 1 2 2 3 0 3 2 0 0 1 2 2 3 30 

Madeira 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 1 0 2 5 0 1 1 3 19 

Açores 0 0 0 1 6 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 14 

Desconhecido  19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

Total 40 34 36 22 46 29 44 27 42 38 45 30 22 20 28 31 36 25 594 



 

Relativamente à idade das vítimas de assassinatos e de femicídios, importa ressalvar que o 

OMA fez uma mudança na contabilização no ano de 2012, de forma a melhor compreender 

as distribuições das idades das vítimas. Tal como se pode observar pela Tabela 7, a faixa 

etária com maior número de vítimas situa-se entre os 36-50 anos (181 assassinatos). 

Idade da 
vítima 

20 

04 

20 
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20 
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08 

20 
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20 
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20 

11 

20 

12 

20 
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20 

14 
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15 

20 

16 

20 

17 

20 

18 

20 

19 

20 

20 

20 

21 
Total 

Até 17 anos 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 7 

18-23 anos 2 2 3 3 4 4 3 3 2 5 2 1 2 0 1 0 1 2 40 

24-35 anos 6 7 9 6 19 8 14 7 10 4 7 3 3 0 3 5 1 2 114 

36-50 anos 14 11 12 8 10 13 13 9 12 7 15 8 1 7 8 13 13 7 181 

+ 50 anos 16 12 10 4 9 3 14 8 - - - - - - - - - - 60 

51- 64 anos - - - - - - - - 12 14 8 8 5 8 5 5 8 8 81 

+ 65 anos - - - - - - - - 6 7 11 9 10 5 11 7 12 6 84 

Idade desconhecida 1 2 2 0 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 

Total 40 34 36 22 46 29 44 27 42 38 45 30 22 20 28 31 36 25 - 

Tabela 7 - Distribuição das idades das vítimas de assassinatos cometidos entre 2004 e 2021 

A Tabela 8 permite analisar as idades dos/as ofensores/as ao longo dos anos, sendo que a 

maior prevalência de ofensores/as tende a situar-se entre os 36-50 anos. Uma vez que há 

assassinatos que tiveram mais do que um/a ofensor/a e ainda assassinatos de várias 

mulheres cometidos pelo/a mesmo/a ofensor/a, não se apresentam nesta tabela os totais 

de ofensores/as por cada ano. 

Idade do ofensor 
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12 

20 
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20 
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15 

20 
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20 
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20 

18 

20 

19 

20 

20 

20 

21 

Até 17 anos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

18-23 anos 0 0 0 2 1 3 3 0 2 2 2 0 0 0 3 2 1 3 

24-35 anos 2 6 7 4 10 4 6 7 7 9 6 3 1 0 4 4 4 4 

36-50 anos 7 5 9 3 20 13 19 6 13 6 19 12 5 7 9 10 14 9 

+ 50 anos 7 16 9 4 8 5 14 14 - - - - - - - - - - 

51- 64 anos - - - - - - - - 12 9 11 8 8 10 6 8 10 7 

+ 65 anos - - - - - - - - 4 9 7 7 3 0 5 5 7 3 

Idade desconhecida 24 6 11 9 7 4 3 0 4 2 0 0 2 3 1 0 2 4 

Tabela 8 - Distribuição das idades dos/as perpetradores/as de assassinatos de mulheres cometidos entre  
2004 e 2021 

3.2 TENTATIVAS 
Entre 2004 e 2021, o OMA contabilizou 729 tentativas de assassinatos de mulheres em 

Portugal. Em média, em cada ano, 41 mulheres sofreram uma tentativa de assassinato. O 

ano de 2021 pautou-se como um dos anos com maiores números de tentativas de 

assassinatos de mulheres. 



 

Como se pode observar na Tabela 9, entre 2004 e 2021, os distritos em que ocorreu maior 

número de tentativas de assassinatos (incluindo tentativas de femicídio e tentativas de 

assassinatos noutros contextos) foram Lisboa (n=158) e Porto (n=115). Os distritos com 

menor número de tentativas de assassinatos entre 2004 e 2021 foram Portalegre (n=6) 

seguido de Viana do Castelo (n=7). 

 

Distritos 

20 

04 

20 

05 
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07 
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08 
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10 
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20 

12 

20 

13 

20 

14 

20 

15 

20 

16 

20 

17 

20 

18 

20 

19 

20 

20 

20 

21 
Total 

Aveiro 0 5 8 11 4 2 4 1 2 3 4 3 1 3 2 0 3 4 60 

Beja 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 9 

Braga 0 2 4 5 1 4 4 2 2 1 4 3 5 2 1 0 6 6 52 

Bragança 0 1 2 0 0 0 0 3 1 1 3 0 1 0 4 1 1 0 18 

Castelo Branco 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 11 

Coimbra 0 2 0 2 3 3 2 0 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 20 

Évora 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0 2 1 0 9 

Faro  0 1 2 2 3 1 2 1 1 2 5 4 1 1 0 3 6 3 38 

Guarda 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 13 

Leiria 0 0 2 3 6 1 1 5 1 2 1 2 2 2 0 1 2 4 35 

Lisboa 3 4 8 16 7 5 9 9 12 11 8 14 4 4 9 5 14 16 158 

Portalegre 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6 

Porto 1 13 6 7 8 3 5 9 9 5 7 4 7 2 0 10 7 12 115 

Santarém  1 1 1 3 2 1 0 4 3 2 2 0 1 0 0 1 4 2 28 

Setúbal 1 3 0 1 2 2 4 5 12 2 2 5 3 6 1 0 3 2 54 

Vila Real 0 2 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 2 1 0 15 

Viana do Castelo 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 7 

Viseu 1 5 5 4 0 4 1 0 1 1 5 0 2 1 2 3 0 3 38 

Madeira 0 1 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9 

Açores 0 0 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 13 

Desconhecido  18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21 

Total 26 44 46 59 40 28 39 44 53 36 49 39 31 28 22 30 56 58 729 

Tabela 9 - Distribuição das tentativas de assassinatos de mulheres cometidas entre 2004 e 2021 tendo em conta o 
distrito de ocorrência 

 

  



 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
Torna-se evidente, com os resultados dos dados do OMA, que é necessário continuar a 

analisar os assassinatos e tentativas de assassinatos (incluindo femicídios) de mulheres 

para refletir de que forma se podem evitar estes crimes. 

É certo que, nos últimos anos, tem havido uma mudança inegável em Portugal nas medidas 

e políticas de proteção e apoio às vítimas de violência doméstica, especialmente tendo em 

conta a criação de novas medidas e o reforço das existentes desde 2020 devido à pandemia. 

Contudo, é notório na análise deste relatório, que há ainda trabalho a ser feito para que seja 

possível evitar a morte de mais mulheres. 

Neste relatório consta que 6 vítimas já se tinham separado do/a ofensor/a antes do 

femicídio e que uma vítima foi assassinada durante uma tentativa de separação. Isto 

evidencia as relações de género presentes no contexto destes crimes, visto que estas 

mulheres foram assassinadas porque os/as perpetradores/as não aceitaram o término da 

relação, ou seja, não aceitaram a autonomia e autodeterminação das vítimas como pessoas 

independentes. Tendo em conta estas questões, a separação é considerada um elemento 

extremamente importante no aumento do perigo para as vítimas, pelo que se recomenda 

uma atenção especializada e acompanhamento ativo destas situações para que as vítimas 

possam sair da relação de forma segura. 

No ano de 2021, em 64% (9 casos) dos femicídios nas relações de intimidade havia 

informação da existência prévia, sendo que em todos estes casos, a violência era conhecida 

por outras pessoas. É fundamental consciencializar a sociedade para o caráter público do 

crime de violência doméstica e consciencializar familiares, vizinhos/as, comunidades, 

profissionais, para que estejam atentos/as aos sinais da violência e atuem no sentido de a 

denunciar às autoridades para que todas as pessoas possam combater, em conjunto, este 

tipo de violência. 

Mais ainda, em 2021, 6 vítimas já tinham apresentado denúncia de violência doméstica às 

autoridades. Num dos casos, a arma do agressor tinha-lhe sido retirada como medida 

cautelar no âmbito dessa denúncia de violência doméstica. No entanto, foi depois devolvida 

e utilizada no crime. Torna-se evidente que os mecanismos de controlo formal falharam 

nestes casos e recomenda-se a implementação mais assertiva de medidas protetivas, como 

a retirada do acesso a armas, para que seja possível prevenir mais mortes. 

Em 5 dos casos de femicídios e 10 dos casos de tentativas de femicídios, os/as ofensores/as 

já tinham ameaçado de morte as vítimas. É fundamental que seja dada, por parte das 

autoridades, o devido relevo às ameaças de morte proferidas pelos/as agressores/as, e 

considerar com seriedade este importante elemento de perigo para as vítimas. 

Importa destacar que o local mais comum para o cometimento dos femicídios e dos 

assassinatos em contexto familiar é a residência comum de vítima e ofensor/a (55% dos 

casos). Assim, é notória a importância de adotar medidas protetivas, nomeadamente o 

afastamento do/a agressor/a. A existência e manutenção de casas de abrigo é 

extremamente importante, no entanto, é essencial ter em conta as consequências negativas 

para a vítima por ter de alterar o seu local de residência, separar-se de muitas das suas 

posses, mudando toda a sua vida e muitas vezes a dos/as seus/suas filhos/as. De forma a 

evitar a revitimização destas mulheres, é fundamental que a retirada do agressor da 

residência seja implementada de forma mais comum e mais célere, para melhor proteção 

das vítimas, e para que as medidas de coação sejam aplicadas aos/às agressores/as 

efetivos/as, e não às vítimas. 



 

Demonstra-se neste relatório que 9 das vítimas de femicídio tinham filhos/as, sendo que em 

5 destes casos existe informação de serem filhos/as menores de idade. Em 3 casos os 

filhos/as menores da vítima e/ou do agressor presenciaram o crime. Em 5 casos, vítima e 

ofensor tinham filhos/as em comum, sendo que em 2 desses casos é mencionado serem 

menores de idade. Ou seja, em pelo menos 2 femicídios existem crianças que ficaram órfãs 

devido ao femicídio das suas mães. É essencial a existência de uma resposta integrada e 

holística por parte do Estado para a proteção e reparação adequadas a estas crianças, pelo 

menos até que atinjam a maioridade. As consequências para os/as filhos/as das vítimas 

associadas a estas tragédias necessitam de acompanhamento especializado, para que seja 

possível não só a proteção a nível de compensação financeira, mas especialmente apoio 

psicológico e social para que estas vítimas diretas dos femicídios não sejam revitimizadas 

ao longo da vida. 

  



 

ANEXO A – BREVE RESUMO DOS ASSASSINATOS 

COMETIDOS EM 2021 
Na tabela abaixo estão descritos sumariamente os 35 assassinatos de mulheres ocorridos 

em Portugal em 2021 (incluindo femicídios e assassinatos em outros contextos). Importa 

mencionar que, sempre que exista a informação, o nome das mulheres assassinadas é 

referido como forma de fazer com que os seus nomes não sejam esquecidos.  

Mês Descrição do caso 
Janeiro Anabela Almeida, 47 anos, assassinada pelo companheiro em casa por meio de 

asfixia. Não existe historial de violência doméstica prévio ou referência clara à 
motivação. O ofensor tentou ocultar o crime alegando causas naturais à polícia. 
(Viseu, 01 janeiro 2021) 

Janeiro Carmo Oliveira, 50 anos, assassinada pelo ex-namorado após ter sido atraída para 
casa dele para conversarem sobre término da relação. A mulher havia se separado 
do ofensor há um mês, mas este não aceitava a separação. Crime foi cometido com 
recurso a arma branca, 14 facadas, na presença do filho menor do ofensor. Existia 
violência doméstica prévia e o ofensor foi condenado dias antes pelo mesmo crime 
cometido contra outras duas mulheres. Ofensor ficou em prisão preventiva. (Porto, 
18 janeiro 2021) 

Fevereiro Mulher com idade entre os 55 e os 60 anos, acamada e dependente, morreu asfixiada 
pela mãe de 82 anos. (Setúbal, 19 fevereiro 2021) 

Fevereiro Maria Celeste Madureira, 54 anos, assassinada com arma de fogo pela irmã, pelo 
companheiro da irmã e por um terceiro cúmplice, que simularam um roubo. (Viseu, 
23 fevereiro 2021) 

Março Catarina Gonçalves, 25 anos, assassinada pela companheira na via pública por meio 
de arma branca. Existe historial de violência doméstica prévia conhecida pelos 
familiares, vizinhos e pelas autoridades. A ofensora confessou o crime e entregou-se 
à polícia. (Porto, 13 março 2021) 

Março Laura de Jesus, 82 anos, assassinada pelo filho em casa com recurso a arma de fogo. 
Historial de discussões prévias sem denúncia às autoridades. Ofensor também 
ameaçou a irmã que se encontrava no local no momento dos factos. (Viseu, 14 março 
2021) 

Abril Maria Helena Ribeiro, 97 anos, foi encontrada morta na residência em que vivia com 
o neto - principal suspeito e desaparecido. Não há informação disponível sobre a 
causa da morte, contudo há indícios de violência. (04 abril 2021) 

Abril Lígia Monteiro, 32 anos, assassinada com arma de fogo pelo cunhado. O crime foi 
motivado por questões financeiras e não existe historial de violência prévia 
conhecida por terceiros ou pelas autoridades. O ofensor colocou-se em fuga durante 
sete dias - tendo-se entregue à polícia, encontrando-se em prisão preventiva. 
(Coimbra, 20 abril 2021) 

Maio Maria Fernanda Vilela, 74 anos, assassinada pelo ex-companheiro de 75 anos. 
Estavam separados há mais de uma década e a vítima já tinha apresentado múltiplas 
queixas de ameaças na polícia. Uma dessas queixas levou, em 2006, à apreensão da 
arma de fogo que lhe foi, entretanto, devolvida e que foi usada para cometer o crime. 
(Vila Real, 14 maio 2021) 

Maio Beatriz Cadinha, de 78 anos, foi asfixiada pelo marido depois de o chamar para jantar. 
Ofensor tentou simular que se tinha tratado de queda acidental, mas investigação e 
autópsia provaram o crime. (Porto, 22 maio 2021) 

Maio Mulher, de 86 anos, foi assassinada em sua casa por homem de 52 anos, com recurso 
a arma branca, por motivos que não foram divulgados. (Madeira, 22 maio 2021) 

Junho Teresa Oliveira, 55 anos, assassinada em casa com recurso a arma de fogo pelo 
companheiro atual.  Ofensor já tinha historial prévio de violência doméstica, 
continuando o comportamento com a vítima atual, nomeadamente com ameaças. 
Violência era conhecida por terceiros. Ofensor ficou em prisão preventiva. (Leiria, 04 
junho 2021) 

Junho Ana Maria Sim-Sim, 57 anos, assassinada em casa num contexto de assalto enquanto 
tentava proteger a casa onde vivia com os pais. Os pais também foram alvo de ataque, 



 

mas sobreviveram. Arma do crime omissa. Assaltantes em fuga. (Évora, 17 junho 
2021) 

Junho Carla Sofia Pereira, 38 anos, assassinada pelo companheiro em casa por meio de 
asfixia. Historial de violência doméstica prévio com denúncia às autoridades. Ofensor 
cometeu suicídio após o crime. (Aveiro, 21 junho 2021) 

Julho Ana Cristina Lopes, 57 anos, assassinada pelo ex-marido em casa com um golpe de 
tijolo na cabeça por este não aceitar a separação. Existe um historial de perseguições 
e ameaças, contudo, não há indicação de que fosse do conhecimento das autoridades. 
O ofensor tentou suicídio após o crime ingerindo veneno, encontrando-se em prisão 
preventiva. (Lisboa, 04 julho 2021) 

Julho Teresa Janeirinho, 55 anos, assassinada por espancamento pelo marido na 
autocaravana do casal. Não há referência à existência de um historial de violência 
prévia. Após consumar o crime, o ofensor ateou fogo à autocaravana e os bombeiros 
foram acionados. O ofensor encontra-se em prisão preventiva. (Faro, 07 julho 2021) 

Julho Sónia, 40 anos, assassinada pelo irmão com recurso a arma branca. Não há referência 
à existência de historial de violência prévia. O ofensor encontra-se em prisão 
preventiva. (Madeira, 18 julho 2021) 

Agosto Martine der Morche, de 20 anos, morta por espancamento pelo namorado de 21 anos. 
Ambos imigrantes dos Países Baixos, a vítima já havia apresentado queixa de 
violência doméstica no país de origem e em Portugal. (Lisboa, 21 agosto 2021) 

Setembro Mulher não identificada, com cerca de 40 anos, assassinada com facadas à frente da 
filha de 12 anos e do filho de 9, em casa, pelo namorado. O ofensor encontra-se em 
prisão preventiva. (Lisboa, 10 setembro 2021) 

Setembro Márcia, 42 anos, assassinada a golpes de catana pelo ex-companheiro após uma 
perseguição de carro. A motivação do ofensor prende-se com o facto de que este se 
havia convencido de que a vítima o perseguia através de bruxedos. O ofensor 
encontra-se em prisão preventiva. (Açores, 15 setembro 2021) 

Setembro Olívia Correia, 58 anos, assassinada juntamente com seu marido pelo cunhado, com 
arma de fogo na via pública. O ofensor acreditava que a vítima e seu marido tinham 
informações sobre a localização de sua companheira, que se encontrava abrigada em 
instituição de acolhimento para vítimas de violência doméstica. O ofensor suicidou-
se a seguir ao crime. (Braga, 20 setembro 2021) 

Outubro Soraya Andreia Sousa, 18 anos, assassinada com um tiro na cabeça na via pública por 
dois homens por questões relacionadas a dívidas de droga. (Leiria, 03 outubro 2021) 

Novembro Maria de Deus, de 58 anos, morta por marido de 61 anos, com recurso a arma de fogo, 
tendo-se suicidado em seguida. (Faro, 02 outubro 2021) 

Dezembro Felismina, de 82 anos, assassinada pelo neto com 40 facadas por motivo não 
identificado. Ofensor tinha historial psiquiátrico e ficou internado. Não há 
informação sobre historial de violência doméstica (Lisboa, 15 dezembro 2021)  

Dezembro Carla Moniz, de 40 anos, e filho de 10 anos assassinados à facada pelo marido e pai 
respetivamente. Havia historial de violência doméstica reportada à polícia pelo 
menos uma vez. Ofensor suicidou-se (Madeira, 20 dezembro 2021. 

 

  



 

ANEXO B – BREVE RESUMO DAS TENTATIVAS DE 

ASSASSINATO COMETIDAS EM 2021 
Na tabela abaixo estão descritas sumariamente as 58 tentativas de assassinatos de mulheres 

ocorridas em Portugal em 2021 (incluindo as tentativas de femicídio e as tentativas de 

assassinatos em outros contextos). Por razões de privacidade e segurança, optou-se por não 

mencionar nenhum dos nomes das mulheres vítimas de tentativas de assassinato. 

Mês Descrição do caso 
Janeiro Mulher, 22 anos, sobrevive a tentativa de femicídio por parte do ex-namorado por 

este não aceitar separação. Ofensor atacou a mulher golpeando-a com um x-ato no 
pescoço e feriu também o pai da jovem que a tentou defender. Ofensor tentou o 
suicídio e precisou de internamento hospitalar. (Lisboa, 05 janeiro 2021) 

Janeiro Mulher, de 36 anos, foi esfaqueada por outra mulher, de 20 anos, alegadamente por 
a vítima manter um relacionamento extraconjugal com o companheiro da ofensora. 
A ofensora tinha o filho menor ao colo no momento do crime. Foi condenada a 5 anos 
de pena suspensa. (Porto, 05 janeiro 2021) 

Janeiro Mulher, 32 anos, sobreviveu a tentativa de homicídio em contexto das suas funções 
laborais. A mulher, agente da GNR, foi atropelada por um grupo de assaltantes. 
Ofensores conseguiram fugir. (Lisboa, 11 janeiro 2021) 

Janeiro Mulher, 22 anos, sobrevive a duas tentativas de estrangulamento por parte de 
namorado. Havia historial de violência doméstica. Mulher terá ficado inconsciente e 
vizinhos chamaram a polícia. (Faro, 18 janeiro 2021) 

Janeiro Mulher, de 47 anos, sobreviveu a tentativa de femicídio pelo ex-companheiro com 
arma branca. Havia historial de violência doméstica, reportada à polícia e o ofensor 
tinha medida de afastamento que não cumpria. Vítima era sistematicamente 
perseguida e ameaçada. A tentativa de femicídio foi travada pelo filho da vítima e 
decorreu na sequência de uma não aceitação do término de relação. Após o crime o 
ofensor fugiu do país, tendo mais tarde voltado e sido detido. Não há informação 
sobre medidas de coação. (Leiria, 18 janeiro 2021) 

Janeiro Mulher, 35 anos, sobreviveu a tentativa de femicídio com recurso a arma de fogo por 
parte do ex-companheiro. Havia historial de violência doméstica para com a vítima e 
os filhos dela. Ofensor colocou-se em fuga. (Setúbal, 25 janeiro 2021) 

Janeiro Mulher, 54 anos, sobreviveu a tentativa de estrangulamento por parte do marido. 
Existia historial de violência doméstica, com denúncia à polícia realizada no mês 
anterior à tentativa. Ofensor desconhecia a denúncia, mas ao se aperceber que vítima 
tinha acionado botão de pânico na sequência de um ataque violento, tentou matá-la. 
Ofensor ficou com pulseira eletrónica. (Porto, data omissa) 

Janeiro Mulher, 64 anos, sofreu tentativa de atropelamento e asfixia por parte do marido. 
Casamento durava há mais de 40 anos e havia historial de violência doméstica com 
ameaças de morte. Ao ofensor foram aplicadas medidas de afastamento e 
monitoramento eletrónico. (Porto, data omissa) 

Fevereiro Mulher, 78 anos, sobrevive a uma agressão com marreta na cabeça após escapar e 
pedir socorro. Agressor, marido de 82 anos, suicida-se por enforcamento. (Lisboa, 13 
fevereiro 2021) 

Fevereiro Mulher, 85 anos, sofre agressões com murros e esfaqueamento por vizinho que 
entrou na sua casa com o pretexto de a ajudar a carregar as compras. O ofensor, de 
29 anos, terá querido assaltar a casa da vítima, tendo levado bastante dinheiro. 
(Porto, 18 fevereiro 2021) 

Fevereiro Mulher, 40 anos, foi atirada de um carro em andamento pelo companheiro. (Braga, 
data omissa) 

Fevereiro Mulher, 35 anos, foi golpeada com um x-ato pelo companheiro, de 40 anos. O crime 
foi apanhado em flagrante pela polícia. (Lisboa, data omissa) 

Março Mulher, 56 anos, sobreviveu a tentativa de homicídio em contexto familiar. O crime 
foi motivado por questões financeiras relacionadas com a partilha de bens. A mulher 
precisou de cuidados hospitalares e o ofensor foi identificado. (Braga, 02 março 
2021) 



 

Março Mulher sobrevive a tentativa de atropelamento praticada pelo ex-companheiro. Ao 
ofensor, de 36 anos, foram aplicadas medidas de afastamento e monitoramento 
eletrónico. (Porto, 13 março 2021) 

Março Mulher, 65 anos, sobreviveu a tentativa de femicídio perpetrada pelo marido que a 
regou com álcool e lançou-lhe fogo. Não há referência a motivação do crime, contudo, 
a vítima já havia apresentado três queixas de violência doméstica às autoridades. O 
ofensor ficou em prisão preventiva. (Lisboa, 17 março 2021) 

Março Mulher e sua filha são agredidas e ameaçadas com arma branca por ofensor de 50 
anos, cunhado da primeira e tio da segunda. Foi detido em flagrante delito pela PSP . 
(Lisboa, 31 março 2021) 

Abril Mulher, 33 anos, sobreviveu a tentativa de femicídio por parte do ex-marido. Há 
registo de que ele a perseguia e maltratava sobretudo após o término da relação. O 
ofensor encontra-se detido. (Leiria, 02 abril 2021) 

Abril Mulher, 46 anos, sobrevive a tentativa de femicídio por parte de homem conhecido 
que pretendia manter com ela uma relação íntima. O ofensor atraiu-a para o encontro 
e disparou, tendo vindo a cometer suicídio de seguida. (Santarém, 18 abril 2021) 

Abril Mulher, 37 anos, sobreviveu a tentativa de estrangulamento por parte do marido. 
Não há referência a existência de historial de violência doméstica. Foram impostas 
medidas de afastamento e proibição de contactos. (Lisboa, 25 abril 2021) 

Abril Mulher sobrevive a tentativa de atropelamento e agressão praticada pelo ex-
companheiro à frente de duas crianças menores. Ofensor fica em prisão preventiva. 
(Portalegre, 30 abril 2021) 

Abril Três mulheres, com idades compreendida entre os 36 e 50 anos, sobrevivem a 
tentativas de femicídios perpetradas pelo mesmo ofensor (marido de uma das 
vítimas e amante/companheiro das outras duas vítimas). O ofensor possui 
condenação anterior pelo crime de violência doméstica contra uma das vítimas. 
(Aveiro, datas omissas) 

Maio Mulher foi agredida com arma de fogo pelo filho, que também esfaqueou o pai 
quando este foi em socorro da vítima. (Porto, 01 maio 2021) 

Maio Mulher, 41 anos, foi alvejada 3 vezes com o filho bebé ao colo, pelo seu companheiro 
por não aceitar a separação. Ofensor já tinha estado preso por violência doméstica. 
(Viseu, 05 maio 2021) 

Maio Mulher, 53 anos, foi agredida e esfaqueada pelo filho adotivo, de 32 anos. (Porto, 14 
maio 2021) 

Maio Mulher, 46 anos, foi ameaçada com arma de fogo para tentativa de violação, mas 
conseguiu escapar. Agressor perseguiu-a e tentou disparar, mas a arma encravou. 
Vítima foi ajudada por moradores. (Braga, 16 maio 2021) 

Maio Mulher, 41 anos, foi alvejada 3 vezes por ex-companheiro, de 68 anos, que lhe fez 
uma emboscada. (Faro, 17 maio 2021) 

Maio Mulher, 36 anos, é regada com líquido potenciador de combustão pelo marido, que 
depois usou um isqueiro para atear o fogo. (Açores, 26 maio 2021) 

Junho Mulher, 20 anos, sobrevive a tentativa de femicídio pelo namorado com bebé de 1 
mês ao colo. Ofensor atacou a mulher na casa da mãe, para onde esta tinha fugido, 
após mais uma situação de violência doméstica. Violência doméstica estava 
sinalizada na polícia. Ofensor ficou em prisão preventiva. (Lisboa, 02 junho 2021) 

Junho Mulher, 46 anos, sobrevive a tentativa de femicídio por parte de homem com quem 
aceitou encontrar-se pela primeira vez. O ofensor atraiu-a para uma ravina de onde 
atirou a vítima, e posteriormente lhe atirou pedras. Ofensor ficou em prisão 
preventiva. (Viana do Castelo, 14 junho 2021) 

Julho Mulher sobrevive a tentativa de femicídio perpetrada pelo companheiro. O ofensor, 
sob o efeito de álcool, perfurou-lhe o pescoço e a mulher teve de ser hospitalizada. O 
ofensor encontra-se em prisão preventiva. (Leiria, 05 julho 2021) 

Julho Mulher, 49 anos, foi vítima de tentativa de femicídio por parte do companheiro que 
tentou explodir a casa em que se encontravam num contexto de violência prolongada 
no tempo. O ofensor encontra-se em prisão preventiva. (Porto, 06 julho 2021) 

Julho Mulher sobrevive a tentativa de assassinato ocorrida em contexto de roubo. A 
ofensora terá roubado cerca de 30 euros. A vítima encontra-se em coma e a 
perpetradora está em prisão preventiva. (Aveiro, 07 julho 2021) 



 

Julho Mulher sobrevive à tentativa de assassinato ocorrida em contexto de uma discussão 
de trânsito entre o ofensor e outro homem. O ofensor já tinha antecedentes por 
tentativa de homicídio. (Porto, 25 julho 2021) 

Julho Mulher, 46 anos, foi esfaqueada no pescoço por um cliente durante um encontro no 
contexto de trabalho sexual. (Leiria, 27 julho 2021) 

Julho Mulher, 85 anos, sobrevive à tentativa de assassinato perpetrada pela filha que a 
privou de alimentos e medicação durante seis meses. Os vizinhos acionaram a polícia 
e foram impostas medidas de afastamento e proibição de contactos. (Lisboa, 30 julho 
2021) 

Agosto Mulher, 33 anos, foi atirada para um poço e foram-lhe atiradas pedras depois de ser 
violada, para que não denunciasse a violação. (Lisboa, 04 agosto 2021) 

Agosto Mulher, 46 anos, foi atingida por tiro de caçadeira pelo companheiro. (Lisboa, 13 
agosto 2021) 

Agosto Mulher, 41 anos, foi vítima de tentativa de estrangulamento pelo marido, de 35, que 
durante anos exercia violência física, psicológica e económica sobre a vítima. (Castelo 
Branco, data omissa) 

Agosto Mulher, 27 anos, foi vítima de tentativa de estrangulamento pelo ex-companheiro, de 
24, que exercia violência física sobre ela e a ameaçava. (Porto, data omissa) 

Agosto Mulher, 29 anos, foi vítima de violência física e psicológica, incluindo tentativa de 
estrangulamento pelo companheiro de 37, que estava sob pena suspensa de violência 
doméstica contra a anterior companheira. (Santarém, data omissa) 

Agosto Mulher de 58 anos foi vítima de tentativa de atropelamento pelo marido. (Porto, data 
omissa) 

Setembro Mulher sobreviveu a tentativa de femicídio com recurso a arma de fogo perpetrada 
pelo companheiro na via pública. Não há referências à motivação do crime. O ofensor 
encontra-se em prisão preventiva. (Faro, 04 setembro 2021) 

Setembro Mulher, 84 anos, sobreviveu a tentativa de assassinato perpetrada pelo filho, com 
recurso a arma de fogo. Não há referências à motivação do crime. O ofensor tentou 
fugir após os disparos, mas foi detido pela polícia à porta de casa. (Lisboa, 05 
setembro 2021) 

Setembro Mulher, 43 anos, foi espancada brutalmente pelo companheiro, de 33 anos, por ter 
conversado com um amigo. A vítima sobreviveu porque se fingiu de morta e o ofensor 
foi revelar o que tinha feito aos amigos, que a encontraram e chamaram as 
autoridades. Havia historial de comportamentos obsessivos e controladores pelo 
ofensor durante a relação de dois meses. (Braga, 05 setembro 2021) 

Setembro Mulher, 40 anos, sobreviveu a tentativa de femicídio com recurso a arma de fogo 
perpetrada pelo companheiro. Não há referências à motivação do crime. O ofensor 
integra as forças de segurança e encontra-se em prisão preventiva. (Viseu, 06 
setembro 2021) 

Setembro Mulher, 34 anos, sobreviveu a tentativa de femicídio em contexto de violência sexual 
perpetrada por desconhecido que fez-se passar por cliente. O ofensor violou e 
esfaqueou a vítima enquanto esta lhe mostrava uma habitação para negócio. O 
ofensor encontra-se em prisão preventiva. (Lisboa, 13 setembro 2021) 

Setembro Mulher, idosa, sobreviveu a tentativa de assassinato por parte do filho que se 
convenceu que ela colocava veneno na comida para o matar. O ofensor ateou fogo à 
casa enquanto a mãe e o pai lá estavam. (Braga, 14 setembro 2021) 

Setembro Mulher, 18 anos, sobreviveu a tentativa de femicídio perpetrada pelo ex-namorado. 
O ofensor raptou a vítima e submeteu-a a tortura durante horas por não aceitar o fim 
do relacionamento. Havia historial de violência prévia denunciada às autoridades e 
o acionar do botão de pânico permitiu a polícia localizar a vítima. O ofensor encontra-
se em prisão preventiva. (Lisboa, 19 setembro 2021) 

Outubro Mulher sobreviveu a tentativa de assassinato perpetrada por um homem que 
disparou contra o veículo em que a mesma se encontrava juntamente com o marido 
e seus sete filhos menores. O crime terá sido motivado por ódio racial. Ao ofensor 
foram aplicadas medidas de coação não detentivas. (Beja, 08 outubro 2021) 

Outubro Mulher, 39 anos, sobreviveu a tentativa de femicídio perpetrada por um homem que 
a esfaqueou na via pública. Não há referências claras à motivação do crime. O ofensor 
encontra-se em prisão preventiva. (Setúbal, 24 outubro 2021) 



 

Outubro Mulher, 74 anos, sobreviveu a tentativa de femicídio por parte do marido que efetuou 
disparos contra a vítima. O ofensor cometeu suicídio a seguir aos factos. (Viseu, 25 
outubro 2021) 

Outubro Mulher, 41 anos, sobreviveu a tentativa de femicídio por parte do marido em 
contexto de violência doméstica prolongada no tempo. O ofensor encontra-se em 
prisão preventiva. (Castelo Branco, 28 outubro 2021) 

Novembro Mulher foi vítima de tentativa de estrangulamento pelo ex-companheiro em frente 
aos dois filhos. (Lisboa, data omissa) 

Dezembro Mulher de 61 anos sobrevive a tentativa de asfixia por parte do filho por se recusar a 
dar-lhe dinheiro para a bebida. Filho tinha problemas com álcool. Ofensor ficou em 
prisão preventiva. (Braga, 03 dezembro 2021) 

Dezembro Mulher de 96 anos sobrevive a tentativa de estrangulamento pelo filho. O motivo do 
crime teve a ver com o filho ser cuidador da mãe e esta ter rejeitado sair de casa no 
natal para passar alguns dias com outro filho. O ofensor suicidou-se pensando ter 
assassinado a mãe. (Porto, 17 dezembro 2021) 

 

  



 

 

UMAR – União de Mulheres Alternativa e 

Resposta 

A UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta é uma organização 

não governamental voltada para a luta pelos Direitos Humanos e 

contra todas as formas de discriminação e violência. Desde 2004, uma 

equipa voluntária recolhe e analisa todas as notícias de mulheres 

assassinadas em Portugal, destacando particularmente os femicídios. 

A análise aprofundada e especializada sobre os femicídios em Portugal 

é fundamental para delinear estratégias de prevenção mais adequadas. 
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