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Este relatório foi preparado no contexto e para os objetivos do Projeto “FEM-UnitED 
- Unid@s para prevenir o femicídio na Europa”, financiado pelo Programa Direitos, 
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Introdução 
 
Femicídio – a morte intencional de mulheres motivada pelo género – é não só a manifestação 
mais extrema de violência de género contra as mulheres, como também a manifestação mais 
violenta de discriminação contra as mulheres e de desigualdade de género. 
 
Apesar da magnitude deste problema, e de apelos pela Relatora Especial da ONU sobre a 
Violência Contra as Mulheres, não tem sido feita uma recolha de dados oficial e sistemática 
sobre o femicídio na Europa. Mais ainda, não existia uma ferramenta transnacional para o 
estudo do femicídio até o Observatório Europeu do Femicídio começar a desenvolver uma 
base de dados comparável internacionalmente. 
 
Ainda assim, o femicídio é um assunto notoriamente pouco estudado. Não existe uma 
definição estandardizada de femicídio. Para além disso, as atitudes, comportamentos e 
estereótipos prejudiciais, assim como uma falta de compreensão sobre as dinâmicas de 
género existentes nos femicídios nas relações de intimidade, têm vindo a ser obstáculos às 
medidas de prevenção, incluindo intervenção atempada e eficaz. 
 
Este relatório consiste num sumário dos resultados da investigação, formações de 
capacitação e reuniões com decisores/as políticos/as realizadas no âmbito do Projeto ‘FEM-
UnitED – Unid@s para prevenir o femicídio na Europa’, financiado pela União Europeia. 

 

O Projeto FEM-UNITED 
 
O Projeto FEM-UnitED pretendeu melhorar as respostas à violência nas relações de 
intimidade e violência doméstica de forma a diminuir a violência contra as mulheres e meninas 
e prevenir o femicídio. O projeto pretendeu criar evidência para aumentar a 
consciencialização do público e a promoção de cooperação multidisciplinar e capacitação, 
adotando uma abordagem de género focada na vítima. Por outras palavras, o projeto FEM-
UnitED pretendeu criar evidência para uma mudança política colaborativa. 

Adicionalmente, o projeto reforçou e contribuiu para esforços internacionais – tais como o 
Observatório Europeu do Femicídio (EOF) e a Femicide Watch Platform – através de a) 
desenvolvimento de ferramentas quantitativas e qualitativas para uma recolha transnacional 
de dados sobre o femicídio, que medem a sua prevalência e fatores de risco relacionados; b) 
identificação de lacunas nas respostas do sistema à violência nas relações de intimidade e 
violência doméstica nos países parceiros; e c) promoção da mudança através do 
envolvimento sistemático de decisores/as políticos/as que resultarão em compromissos 
específicos para a ação com o objetivo de prevenir o femicídio, com base nos resultados do 
projeto. 

O Projeto FEM-UnitED envolveu parceiros de cinco países Europeus, nomeadamente a 
Universidade de Malta, a Universidade de Tecnologia do Chipre, o Instituto para a Sociologia 
Empírica (IfeS) na Universidade Friedrich-Alexander Erlangen-Nuremberg (Alemanha), a 
Universidade de Zaragoza (Espanha) e a Universidade do Porto (Portugal). A equipa do 
projeto também foi constituída por Organizações Não-Governamentais ativistas e 
especialistas em serviços e direitos das mulheres, incluindo o Instituto Mediterrâneo de 
Estudos de Género (Chipre), a Fundação para os Direitos das Mulheres (Malta) e a UMAR – 
União de Mulheres Alternativa e Resposta (Portugal).  

A equipa do Projeto FEM-UnitED foi também constituída por membros da equipa local do 
Observatório Europeu do Femicídio, a primeira rede a nível Europeu estabelecida com o 

http://femicide-watch.org/
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objetivo de monitorizar casos de femicídio e prevenir esta forma de violência extrema contra 
as mulheres. 

 
 
 
 

Prevalência do Femicídio 
 
O femicídio é um fenómeno prevalente em Portugal. No entanto, não existe uma recolha de 
dados oficiais sobre esta forma de violência no país. Desde 2004, o Observatório de Mulheres 
Assassinadas (OMA) da UMAR (União de Mulheres Alternativa e Resposta) tem vindo a 
recolher dados sobre as mulheres assassinadas em Portugal, incluindo todo o tipo de 
femicídios. Os dados recolhidos pelo OMA contêm informação sobre as características das 
vítimas e dos/as perpetradores/as, a relação entre eles/as e ainda variáveis relativas ao caso 
e ao julgamento. A fonte principal para a recolha de dados é a informação publicada pela 
imprensa e noticiários portugueses. A equipa atual do OMA faz parte da equipa local do 
Observatório Europeu do Femicídio e constitui parte da equipa portuguesa do projeto FEM-
UnitED. 
 
O projeto FEM-UnitED envolveu uma recolha de dados quantitativos e qualitativos através 
dos meios de comunicação social e outras fontes para os anos de 2019 e 2020. Tal como 
apresentado no Relatório Nacional de Portugal do projeto FEM-UnitED, durante estes dois 
anos foram assassinadas 68 mulheres, entre as quais 42 (62%) foram vítimas de femicídio 
nas relações de intimidade. Em relação a estas vítimas de femicídio nas relações de 
intimidade, 40% das mulheres estavam já separadas ou no processo de separação do 
perpetrador no momento do crime. Em 26 dos casos, havia informação que indicava a 
existência de violência prévia contra a vítima. Em 18 situações, esta violência era conhecida 
por terceiros, tais como a família, vizinhos/as e amigos/as, e em 13 casos, esta violência era 
conhecida pelas autoridades. 
 
Os dados mais recentes do OMA sobre o femicídio foram divulgados em julho de 2022 como 
parte da Conferência de Imprensa realizada para o lançamento da campanha de 
sensibilização do projeto FEM-UnitED. De acordo com estes dados, entre 1 de janeiro e 30 
de junho de 2022 foram assassinadas 19 mulheres em Portugal, das quais 16 foram vítimas 
de femicídio. A maioria dos casos de femicídio (n=15) foram femicídios perpetrados por um/a 
(ex-)companheiro/a, ou seja, femicídios nas relações de intimidade. O primeiro semestre de 
2022 foi mais fatal para as mulheres em Portugal do que o período equivalente no ano 
anterior, em que um total de 14 mulheres foram mortas, das quais 7 foram vítimas de 
femicídio. Assim, de 2021 para 2022, o número de femicídios aumentou para mais do dobro, 
contrariando as expectativas de diminuição após o fim dos confinamentos devido à pandemia. 
Assim, torna-se imperativo um apelo à ação. Como afirmado pela equipa do Projeto durante 
a última conferência de imprensa: estes números são inadmissíveis, e não podemos permitir  
nem mais um femicídio1. 

 

Lacunas & Desafios 
  
Os valores patriarcais da sociedade portuguesa ainda estão profundamente enraizados numa 
parte significativa da população, afetando a taxa de femicídios e as suas características. 

 
1Gravação disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=71Zsu58sM08&t=494s  

https://www.youtube.com/watch?v=71Zsu58sM08&t=494s
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Muitos destes crimes são descritos nos meios de comunicação social como sendo motivados 
por ciúmes, enfatizando o sentimento subjacente de propriedade dos homens sobre as suas 
esposas, namoradas ou até mulheres com as quais desejam ter uma relação. Em todas as 
idades, as mulheres sofrem as consequências da cultura patriarcal que ainda permeia a 
nossa sociedade. Neste sentido, é urgente combater a violência contra as mulheres, 
nomeadamente o femicídio, a partir de uma perspetiva mais alargada a um nível macro, 
adotando uma abordagem centrada na vítima. Mais ainda, devem ser adotadas medidas 
eficazes para uma adequada proteção das mulheres que procuram ajuda e devem ser 
elaboradas mais campanhas de sensibilização do público para promover a 
consciencialização social sobre a violência de género e o femicídio. 

No âmbito das atividades do Projeto FEM-UnitED, foram identificadas várias lacunas e 
desafios, através a) da recolha e análise de dados sobre os assassinatos e os femicídios de 
mulheres em Portugal durante os anos de 2019 e 2020; b) das reuniões realizadas com 
decisores/as políticos/as e representantes de instituições e entidades com papéis relevantes 
no combate à violência de género e violência doméstica; e c) dos workshops desenvolvidos 
com profissionais das áreas da saúde, educação, serviço social, sistema de justiça e órgãos 
de polícia criminal: 

- Ausência de avaliação de medidas e políticas em vigor. Nos últimos anos, tem 
havido em Portugal uma evolução significativa relativamente ao número de políticas 
e medidas postas em prática para proteção das vítimas de violência doméstica. No 
entanto, poucas destas medidas e políticas são alvo de uma avaliação contínua e 
rigorosa, o que não permite perceber quais as medidas que estão a ser 
adequadamente aplicadas e quais são realmente eficazes na proteção das vítimas e 
prevenção do femicídio. 
 

- Falta de formação adequada. Apesar do aumento recente nas ações e cursos de 
formação disponíveis para os profissionais, frequentemente o programa e curriculum 
destes não é adequado. Adicionalmente, parece haver uma tendência de focar na 
quantidade em vez da qualidade, o que acarreta o risco de não só sobrecarregar os/as 
profissionais, como também gastar recursos em formações ineficazes que não 
abordam adequadamente estes assuntos nem capacitam os/as profissionais para agir 
com a devida diligência na prevenção do femicídio. 

 
- Falta de articulação entre as instituições. A articulação entre as diferentes 

entidades e instituições que lidam com casos de violência doméstica e violência contra 
as mulheres é insuficiente. Isto leva a que informação importante não seja partilhada 
entre todos/as os/as profissionais que lidam com vítimas e à impossibilidade de um 
acompanhamento à vítima contínuo e adequado por parte dos/as profissionais que 
contactam com o caso. 

 
- Ausência de apoio para as famílias das vítimas. Não está a ser feito o suficiente 

para apoiar e acompanhar adequadamente as outras vítimas diretas de femicídio. 
Este crime tem um impacto a longo prazo nas famílias das vítimas, especialmente 
nos/as filhos/as menores, e existem frequentemente consequências psicológicas e 
sociais que não estão a ser abordadas pelas políticas e legislação em vigor relativas 
à compensação. 

 
- Falta de recursos humanos. Os/as profissionais que participaram nos workshops de 

capacitação do Projeto FEM-UnitED (nomeadamente, profissionais das áreas da 
saúde, educação, serviço social, órgãos de polícia criminal e sistema de justiça) 
afirmaram que se sentem sobrecarregados/as devido ao número elevado de casos 
em simultâneo, o que impossibilita uma adequada atenção a cada caso. 
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Legislação e Políticas 
 
Não existe uma definição legal de femicídio em Portugal. No entanto, se o homicídio for 
motivado por ódio devido ao sexo ou identidade de género, ou à orientação sexual, segundo 
o número 2 do artigo 132º, alínea f) do Código Penal, o crime poderá ser considerado um 
homicídio qualificado, ou seja, agravado. O homicídio também pode ser qualificado se for 
cometido contra um/a (ex-)parceiro/a íntimo/a ou se for cometido com premeditação, tortura 
ou outros qualificadores. 
 
Relativamente à violência nas relações de intimidade, o artigo 152º do Código Penal define a 
violência doméstica como todas as formas de violência física e psicológica, castigos 
corporais, privação da liberdade e ofensas sexuais perpetradas contra um/a (ex-)parceiro/a 
íntimo/a (incluindo em contexto de namoro) – independentemente do género e da coabitação. 
A violência doméstica é considerada um crime público desde 2000 (Lei nº 7/2000 de 27 de 
maio). Existe ainda legislação específica sobre a prevenção e apoio às vítimas2, orientações 
para a cobertura jornalística sobre o tema3, formação dedicada a magistrados/as4, legislação 
sobre o acesso à justiça5, saúde6, regulação de responsabilidades parentais7 e compensação 
às vítimas8. Adicionalmente, existem também leis relativas a outras formas de violência contra 
as mulheres (como a mutilação genital feminina, o casamento forçado, o tráfico de seres 
humanos, entre outras). 
 
Em 2018, de forma a definir uma abordagem mais abrangente e estratégica à violência 
doméstica, promovendo a articulação entre os diferentes setores e entidades, foi aprovada a 
Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não-Discriminação 2018-2030 (ENIND)9. A 
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) é a entidade responsável para a 
coordenação e monitorização do progresso da ENIND. 
 

Recomendações para a Prevenção do Femicídio 
 
Considerando as conclusões que emergiram do Relatório Nacional, das reuniões com os/as 
representantes e decisores/as políticos/as e dos comentários e perspetivas partilhadas 
pelos/as profissionais durante os workshops, podem ser delineadas as seguintes 
recomendações para o contexto português: 

1. Recolha de dados oficiais. Deve ser implementada uma recolha de dados oficiais 
sobre o femicídio em Portugal, sendo todos os órgãos de polícia criminal encorajados 
a enviar os dados a uma entidade centralizada para que a recolha de dados sobre os 
femicídios seja mais sistemática e completa do que o que é possível através dos 
meios de comunicação social. Para tal, é necessário estabelecer uma definição 
operacionalizada do conceito de femicídio em Portugal para que as instituições 
possam recolher dados de forma coerente e fiável em todo o país. Estes dados devem 
estar acessíveis a investigadores/as académicos/as e de ONGs para objetivos 
científicos. 
 

2. Campanhas de sensibilização. Devem ser desenvolvidas campanhas de 
sensibilização mais frequentemente, usando uma abordagem centrada na vítima com 

 
2 Lei nº 112/2009, de 16 de setembro. 
3 Resolução da Assembleia da República Nº 62/2019, de 6 de maio. 
4 Lei nº 80/2019, de 2 de setembro. 
5 Lei nº 34/2004, de 29 de julho. 
6 Despacho nº 20509/2008, de 5 de agosto. 
7 Lei nº 24/2017, de 24 de maio. 
8 Lei nº 104/2009, de 14 de setembro. 
9 Resolução do Conselho de Ministros nº 61/2018. 
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foco na proteção. Devem ser criadas campanhas diferentes e variadas para chegar a 
vários tipos diferentes de populações, tais como os profissionais de primeira linha e o 
público geral. Estas campanhas devem ainda focar-se não só no papel 
desempenhado pelos/as amigos/as, familiares e vizinhos/as das vítimas na prevenção 
do femicídio, como também na importância de considerar seriamente as ameaças de 
morte, visto que um número significativo de femicídios ocorre em casos em que a 
violência e ameaças de morte eram conhecidas por outras pessoas. As campanhas 
dedicadas ao público geral devem ser desenvolvidas em diferentes formatos e através 
de diferentes tipos de media, para que possam chegar a todo o tipo de audiências: 
não só através de meios audiovisuais como canais de televisão, redes sociais e 
estações de rádio, mas também através de meios físicos, como folhetos e cartazes 
disponíveis em locais estratégicos (como paragens de metro e autocarro, escolas, 
tribunais, centros comunitários, repartições da segurança social, entre outros). 
 

3. Maior articulação entre instituições envolvidas nas respostas à violência 
doméstica. Deve ser posto em prática um sistema de canais de comunicação entre 
diferentes entidades, tomando o necessário cuidado e com medidas apropriadas à 
proteção da privacidade das vítimas. Isto facilitará um acompanhamento contínuo ao 
longo do tempo pelos diferentes profissionais que lidam com as vítimas, assegurando 
o conhecimento de ocorrências novas no caso, e acelerando a tomada de decisão e 
a implementação de medidas de proteção de forma célere e eficaz. 
 

4. Formação de profissionais de primeira linha. É essencial a formação especializada 
a profissionais que lidam com violência doméstica, especialmente no sistema de 
justiça, na saúde, na educação, no serviço social e outras áreas com contacto direto 
com as vítimas. É fundamental não só assegurar que profissionais de todas as regiões 
do país compreendam as diferentes medidas em vigor, mas também que levem a 
sério as denúncias de violência doméstica, a presença de armas de fogo e as 
ameaças de morte. Esta formação deve ser desenvolvida e aplicada por entidades 
especializadas com um longo historial de trabalho e conhecimento sobre as 
necessidades e desafios específicos do setor. Isto deve ainda incluir a criação de 
protocolos de ação que podem ser seguidos pelos/as profissionais de forma a reduzir 
a indecisão e potenciar a tomada de ação célere e com a devida diligência. 
Adicionalmente, deve existir formação multidisciplinar para que os/as profissionais de 
diferentes instituições compreendam como melhor cooperar com outras entidades que 
trabalham na área, o que deve culminar na criação de mais equipas especializadas 
multidisciplinares, melhorando a articulação entre as instituições. 
 

5. Prevenção sistemática e contínua. A prevenção desta forma de violência precisa de 
ser sistemática e contínua e aplicada em diversos contextos, nomeadamente através 
da intervenção nas escolas e nas comunidades. A educação é a chave para a 
prevenção do femicídio e do homicídio em contexto de violência doméstica. Assim, a 
prevenção primária da violência deverá estar presente em todas as escolas e jardins 
de infância, com um foco na promoção dos direitos humanos e da igualdade de 
género. Mais ainda, é também importante focar na prevenção através de programas 
aplicados aos/às perpetradores/as.  
 

6. Orientações éticas para a comunicação social. Devem ser postas em prática, e 
adequadamente monitorizadas, as orientações éticas para os meios de comunicação 
social sobre a representação e cobertura mediática da violência doméstica e do 
femicídio. Apesar de existirem já orientações para a cobertura jornalística da violência 
doméstica e violência contra as mulheres, não é aplicada uma monitorização 
adequada nem consequências às práticas contrárias às orientações. Esta 
monitorização e aplicação de consequências impedirá não só a promoção de 
estereótipos e mitos prejudiciais através destes meios, mas também que as vítimas 
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sejam revitimizadas por uma cobertura jornalística invasiva. Mais ainda, deverão ser 
desenvolvidas formações para profissionais dos meios de comunicação social, não só 
jornalistas, como também editores/as e diretores/as dos meios de comunicação. 
 

7. Criação de mais estruturas de apoio e melhoria de estruturas existentes. Os 
recursos para a proteção e apoio às vítimas devem estar igualmente acessíveis em 
todas as regiões do país, e permanentemente disponíveis. Devem existir espaços 
físicos especialmente dirigidos às vítimas em todos os locais necessários (esquadras, 
escolas, repartições da segurança social, hospitais, centros de saúde, entre outros) 
em todas as regiões do país. Estes espaços devem assegurar a privacidade das 
vítimas e estar adequados para receber crianças. 
 

8. Avaliação contínua e rigorosa de medidas e políticas. As medidas e políticas que 
são aplicadas necessitam de ser avaliadas de forma contínua e rigorosa por entidades 
competentes, de forma a assegurar que as vítimas são efetivamente protegidas e que 
os recursos são gastos nas medidas mais eficazes para a proteção das vítimas. Esta 
avaliação irá permitir retirar conclusões acerca da eficácia das medidas e das formas 
de melhoria das medidas existentes de forma a potenciar a prevenção do femicídio. 


