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Este documento foi redigido pelo Secretariado da EUCPN e aborda o tema 
principal da Presidência portuguesa: a prevenção do homicídio nas relações 
íntimas. Este documento pode ser usado para orientar e apoiar os profissionais 
que trabalham na área da violência doméstica. 

A Presidência portuguesa explicou a sua escolha do seguinte modo: 

“O problema da violência entre parceiros íntimos tem 
suscitado preocupações entre governos e académicos, no 
mundo inteiro. De facto, existem diferentes abordagens ao 
problema, que, no entanto, se considera ter uma génese 
multifatorial, ou seja, esta relação patológica está associada 
a múltiplas variáveis. Todas as etapas de violência são 
inaceitáveis e os governos devem definir estratégias para 
prevenir, proteger, mitigar e punir. Quando ocorre um 
evento dramático deste tipo, como um homicídio, podemos 
concluir que as políticas do Estado e da sociedade não 
foram suficientemente adequadas para evitar esse desfecho. 
As sanções penais não podem ser afastadas, embora sejam 
reconhecidamente insuficientes e ineficazes, mas devem 
ser o último recurso. Por outro lado, as medidas preventivas 
aumentam a conscientização da sociedade e permitem que 
a violência nas relações íntimas seja contrariada através da 
educação. O assassinato de parceiros íntimos é o cúmulo 
da violência, um claro desprezo por alguém com quem se 
tem, ou teve, uma especial ligação emocional. Enquanto 
esse resultado definitivo ainda não tiver ocorrido, ainda é 
possível evitá-lo, o que ajudará não apenas as potenciais 
vítimas, mas também os potenciais infratores. Depois de 
ocorrer um assassinato, só podemos punir o criminoso e 
lamentar a tragédia. Reconhecendo que grande parte do 
fenómeno permanece oculto atrás de portas fechadas, há 
um receio legítimo de que a pandemia da COVID-19 possa 
ter lançado um manto de silêncio sobre uma realidade ainda 
desconhecida. Cada homicídio ou ato de violência é uma 
falha de todo o sistema. A presidência portuguesa irá, assim, 
concentrar-se na prevenção do homicídio nas relações 
íntimas.”
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Perante o cenário da pandemia global da COVID-19, relatórios alarmantes 
também sinalizaram um problema crescente nos nossos lares europeus. Ao 
mesmo tempo que as medidas de proteção da COVID-19 tentavam bloquear o 
vírus, também confinaram muitas vítimas de violência doméstica com os seus 
agressores. A falta de mobilidade e contacto aumentou e/ou agravou as várias 
formas de violência doméstica e dificultou o contacto das vítimas com amigos, 
familiares ou serviços de apoio.1 Enquanto as medidas foram sendo gradualmente 
alividadas, a nova dinâmica deu origem a outro conjunto de riscos. Quando uma 
janela de oportunidade se abriu para sair da relação abusiva, o medo de perder o 
controlo sobre a vítima pode ter levado os autores a restabelecer o seu controlo 
dominante - um processo violento e potencialmente fatal.2

A Presidência portuguesa da Rede Europeia de Prevenção da Criminalidade 
reconheceu corretamente esta situação agravada e assumiu a responsabilidade 
de se concentrar na violência doméstica e nos homicídios nas relações íntimas. 
Este documento é um dos resultados dos esforços da Rede e apresenta aos 
seus leitores importantes conhecimentos para melhorar ainda mais o seu trabalho 
de prevenção. Não abrange iniciativas políticas específicas, nem apresenta uma 
visão geral de todas as atividades nesta matéria. Outras agências e instituições 
promovem esse trabalho.3 Em vez disso, este documento destaca dois aspetos 
que consideramos importante que os profissionais e os decisores políticos 
compreendam e devem aplicar no seu trabalho. O primeiro aspeto é tratar 
a violência doméstica, não como um fenómeno unitário, mas olhar para as 
diferentes formas que existem e como estas exigem abordagens direcionadas. O 
segundo enfatiza a necessidade de abordagens verdadeiramente abrangentes e 
integrais. Algumas abordagens eficazes e preventivas, por exemplo, programas 
dirigidos a autores de crimes, recebem neste momento menos atenção nesta 
área. Problemas complicados, no entanto, exigem soluções complexas e devem 
usar todo o conjunto de instrumentos de trabalho e atividades.4

EUCPN  I  Toolbox  Violência doméstica   I  9



A pandemia da COVID-19 ensinou-nos muitas coisas e aplicar a ciência para 
informar a tomada de decisões e a prática é uma delas. No âmbito da prevenção 
do crime, isto, entre outras coisas, envolve a compreensão dos problemas que 
estão associados aos atos criminosos; a sua natureza, padrões, tendências, 
causas, consequências, agressores, vítimas, etc.5 Logo que saibamos com o 
que estamos a lidar, podemos agir em conformidade. Por isso, muitas vezes 
recorremos à prevalência. Estes números ensinam-nos, por exemplo, que a 
violência conjugal é a forma mais comum de violência sofrida pelas mulheres.6 
Um inquérito realizado em toda a UE em 2014 mostra que 22% das mulheres na 
UE que estão ou estiveram numa relação foram vítimas de violência por parte de 
um parceiro íntimo. Duas em cada cinco mulheres na UE sofreram alguma forma 
de violência psicológica por parte do seu atual ou anterior parceiro. Isto inclui ser 
menosprezada ou humilhada em privado (25%), ser ameaçada de violência física 
(14%) e ser proibida de sair de casa (5%).7 Analisando os homicídios nas relações 
íntimas, um estudo global do UNODC (2018) mostra que um em cada cinco 
homicídios é perpetrado por parceiro íntimo e em 82% desses casos as vítimas 
são mulheres.8 Outros dados da ONU revelam que, em 2017, 87.000 mulheres 
foram assassinadas, 58% das quais assassinadas pelos seus parceiros íntimos ou 
familiares. Isto representa um aumento em comparação com 2014 (48%).9

01A VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA NÃO 
É UM FENÓMENO 
UNITÁRIO
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Convenção de Istambul

A Convenção de Istambul (2011), ou a ‘Convenção do Conselho da 
Europa para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres 
e a violência doméstica’, é o primeiro conjunto de normas legalmente 
vinculativas, internacionais e de amplo alcance para combater a 
violência contra as mulheres em geral e a violência doméstica em 
particular. Contém medidas de política, prevenção, disposição, 
proteção e processamento judicial, além de definir vários tipos de 
violência.10 A Convenção define violência doméstica como "todos 
os atos de violência física, sexual, psicológica ou económica que 
ocorrem no seio da família ou do lar ou entre os atuais ou ex-
cônjuges ou parceiros, quer o infrator partilhe ou tenha partilhado, ou 
não, o mesmo domicílio que a vítima” (Art.˚ 3.˚).

Todos os Estados-Membros da UE assinaram este instrumento de 
referência internacional e 21 ratificaram-no até junho de 2021.11 A 
adesão da UE, enquanto instituição, é uma das principais prioridades 
da Estratégia da UE para a Igualdade de Género 2020-2025.12

Para uma visão geral da situação específica do seu país, consulte 
as avaliações específicas de país feitas pelo GREVIO, o órgão de 
monitorização da Convenção de Istambul:  
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/
country-monitoring-work

Existe uma componente de género a destacar nestes números surpreendentes. 
As mulheres e as raparigas são, de facto, as principais vítimas de violência 
doméstica e são afetadas de forma mais severa.13 Existe, no entanto, um debate 
permanente nos meios académicos e na prática sobre a natureza de género da 
violência doméstica - um debate que tem repercussões reais na forma como 
este crime é abordado e tratado.14 Alguns encaram a violência doméstica de uma 
forma neutra em termos de género e, pelo contrário, permanecem cegos para 
com algumas das relações de poder desiguais que podem fomentar a violência 
doméstica.15 Com base em inquéritos à população em geral, perguntando se 
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'alguma vez sofreu violência doméstica' ou 'no último ano', os números mostram 
uma distribuição mais simétrica por género. Homens e mulheres parecem ser 
vitimizados de forma mais ou menos igual, segundo esses inquéritos gerais.16 
Um recente estudo de prevalência nos Países Baixos, por exemplo, mostra que 
9% das mulheres foram vítimas de violência doméstica durante o último ano, em 
comparação com 7% dos homens.17

A verdade, no entanto, pode estar em algures num ponto intermédio. Ambos 
os argumentos estão corretos, mas referem-se a coisas diferentes. Em vez de 
se focar ou não no género, uma política abrangente e integral diferencia 
a sua abordagem com base no tipo de violência doméstica e analisa o 
papel que o género desempenha em cada um deles.18 De facto, a violência 
doméstica não é um fenómeno unitário e podemos distinguir diferentes formas de 
violência doméstica com base no nível de controlo (coercivo) que está presente 
na relação. Aqui, destacaremos duas delas. Por um lado, podemos identificar 
violência situacional do casal que resulta de situações de conflito e de discussões 
específicas, enquanto, por outro lado, o terrorismo íntimo está integrado num 
modelo de comportamento controlador.19 Cada tipo exige uma resposta diferente, 
pois não possuem as mesmas causas ou dinâmicas.20 Se não os diferenciarmos, 
existe um risco substancial de efeitos negativos. Se o contacto inicial em locais de 
acolhimento, por exemplo, se apoia em modelos de controlo, a vítima pode não 
se identificar e decidir não utilizar o serviço. Por outro lado, embora a terapia de 
casais possa funcionar para a violência situacional do casal, não é aconselhável 
para o terrorismo íntimo devido aos elevados riscos de segurança para a vítima.21 
Iremos agora examinar mais de perto estes diversos tipos e explorar o que 
funciona para cada um deles.

Violência situacional do casal

A violência situacional do casal é a forma mais comum de violência doméstica 
e avoluma-se principalmente a partir de situações de conflito e de discussões 
específicas. Neste caso, o padrão de controlo que domina o terrorismo íntimo 
está ausente, pois a violência resulta de dificuldades noutras áreas da vida (como 
habitação, rendimentos e utilização de substâncias).22 Esta tensão acumulada 
pode explodir uma vez ou frequentemente e a violência pode ser mais ou menos 
grave. Os homicídios são improváveis, mas ainda assim podem ser uma das 
consequências fatais. 
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Em termos de prevalência, este tipo de violência doméstica é, na realidade, mais 
equilibrado quanto ao género, e a violência é frequentemente mútua: ambos os 
parceiros podem recorrer à violência em situações de conflito (físico, psicológico 
ou sexual).23 Contudo, o género continua a ter o seu papel. Por trás do equilíbrio 
de género nos perfis de vítima-perpetrador, existe uma dinâmica que não é 
facilmente captada em inquéritos gerais. Quando está em causa a natureza da 
violência, as lesões infligidas, a frequência e a produção de medo, a investigação 
mostra que os homens estão, de novo, mais representados como perpetradores 
nos casos graves. Assim, embora homens e mulheres usem os mesmos tipos 
de violência, o impacto e a gravidade são muito superiores para as vítimas do 
sexo feminino.24 O modo como as vítimas podem lidar com estas consequências 
e gerir a sua própria segurança também difere entre as posições de poder de 
cada género. A masculinidade hegemónica e as normas de género que cruzam 
as instituições das sociedades afetam a quantidade de recursos que os parceiros 
podem utilizar para moldar, enfrentar ou escapar da situação violenta. Além disso, 
os homens são mais capazes de se retirar ativamente da situação ou de usar a 
força, enquanto as mulheres, muitas vezes, têm de negociar a segurança cedendo 
às exigências dos seus parceiros violentos.25

Atendendo a que este tipo de violência deriva da tensão acumulada em vários 
domínios da vida, estes devem ser o alvo das abordagens de prevenção. Algumas 
relações terão um risco mais elevado devido a problemas financeiros, outras 
devido a problemas de saúde mental de um ou ambos os parceiros. As atividades 
de prevenção podem procurar identificar novas oportunidades de trabalho 
para aquelas e apoio psicológico para estas.26 Se o consumo de álcool ou de 
substâncias for um problema, breves intervenções de aconselhamento, grupos 
de autoajuda ou outras opções de tratamento podem ser benéficas.27 Algumas 
relações podem precisar de um esforço combinado, trabalhando simultaneamente 
na saúde financeira, saúde mental e utilização de substâncias. Globalmente, 
precisamos de abordagens direcionadas e centradas no cliente que tenham por 
base as tensões subjacentes e os fatores de risco identificados.28 
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Abordagens multi-agências e Centros de Justiça Familiar

Centrar-se num único fator de risco isoladamente não permitirá obter bons 
resultados e, inversamente, o foco de um serviço não deverá ser suficiente. O que 
é necessário é uma abordagem multidisciplinar que gere respostas direcionadas 
e centradas no cliente e trabalhe em diferentes fatores e a diferentes níveis.29 Os 
Centros de Justiça Familiar são um exemplo forte e funcional desta abordagem, em 
que agências públicas e privadas destacam membros da equipa para prestar os seus 
serviços a partir de um local. Como consequência, disponibilizam um balcão único 
para as necessidades das vítimas.30

Pretende mais informações sobre Centros de Justiça Familiar?  
Visite: https://www.efjca.eu/

Outras abordagens eficazes no caso da violência situacional do casal têm como 
alvo a dinâmica da relação interna. A felicidade na relação é uma das dinâmicas 
que podem ser abordadas, juntamente com a capacidade de resolver conflitos 
de forma não violenta.31 A satisfação na relacionamento, as competências de 
comunicação, as competências de enfrentamento e de resolução de conflitos 
foram identificadas pelos investigadores como importantes fatores de proteção, 
sugerindo a importância da terapia de casal e do ensino dessas competências. 
Isto, no entanto, não é aconselhável quando se trabalha com terrorismo 
íntimo. Quando desafiado, o perpetrador dominante e controlador pode tentar 
restabelecer violentamente o seu poder.32

Tendo tudo isso em mente, ainda terá de conseguir chegar a este grupo-alvo. 
Dada a natureza situational deste tipo de violência doméstica, as vítimas poderão 
entrar em contacto apenas em momentos de crise ou de escalada. Também 
podem ser encaminhadas por outras agências que lidam com os diferentes 
domínios da vida, pois podem identificar e sinalizar a violência. Devido à natureza 
altamente psicológica, íntima e privada da violência doméstica, não é expectável 
que as vítimas procurem ajuda, mas quando procuram ajuda ou aceitam o 
encaminhamento de outras agências, é fundamental reagir de forma adequada e 
levar a vítima a sério.33 Também podem ser promovidos esforços para atenuar a 
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resistência à procura de ajuda. Campanhas de sensibilização – apenas se integradas 
numa abordagem mais ampla34 – podem ser uma ferramenta útil, para além de ter 
serviços conhecidos e acessíveis.35  

Terrorismo íntimo 

A segunda forma de violência doméstica pode ser rotulada como "terrorismo íntimo". 
Aqui, a violência está integrada num padrão geral de controlo coercivo, em que 
um parceiro domina o outro e tem autoridade total sobre a relação. Para atingir 
esse nível de controlo, o perpetrador aplica diversas formas de violência física, 
psicológica ou sexual (ver figura 1).36 Alguns tipos de violência e consequências 
podem ser as mesmas da violência situacional do casal, mas a quantidade, a escala 
e a duração são muito superiores. As vítimas de terrorismo íntimo são atacadas 
com mais frequência, sofrem violência que tem menos probabilidade de parar, são 
mais suscetíveis de ser feridas ou mortas e são mais propensas a exibir sintomas de 
PSPT.37 

O terrorismo íntimo é o que normalmente se refere quando se fala sobre violência 
doméstica, sendo também mostrado em representações típicas em programas 
de televisão ou filmes populares.  É, no entanto, menos comum do que a violência 
situacional do casal e tem menor probabilidade de aparecer em inquéritos.38 Dada 
a natureza altamente violenta destas relações, as vitimas e os perpetradores têm 
menos probabilidade de participar em inquéritos. As vítimas temem a retalização 
dos seus parceiros, enquanto os perpetradores têm medo da auto-implicação39 Isto 
conduz a uma significativa subnotificação de terrorismo íntimo.

Quando se trata de procurar ajuda, o comportamento controlador torna isso ainda 
mais difícil para as vítimas de terrorismo íntimo do que para as vítimas de violência 
situacional do casal.  Algumas podem nem sequer ter autorização para sair de 
casa sozinhas ou têm vergonha ou medo de estabelecer contacto.40 Mais uma vez: 
quando as vítimas aparecem, especialmente para este grupo, os serviços nunca 
devem ignorar o seu pedido de ajuda. Estas vítimas têm vivido em circunstâncias 
terríveis e têm estado a criar coragem para encontrar apoio durante um longo 
período. Quando finalmente estabelecem contacto, negligenciar o seu grito de ajuda 
constituirá um sério risco para a segurança. O parceiro violento pode descobrir esta 
‘traição’ e punir a vítima para reafirmar seu controlo. Além disso, o raro momento de 
oportunidade para ajudar estas vítimas pode nunca mais se repetir.41  
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Ferramentas de avaliação do risco

Quando os serviços são confrontados com um caso de violência 
doméstica, as ferramentas de avaliação de risco permitem-lhes aferir a 
situação e ajudar os serviços a alocar os recursos corretos em função 
do risco identificado. Um exemplo clássico é uma lista de marcadores 
comportamentais conhecidos, que os serviços podem usar para detetar 
violência doméstica numa relação. Com base nessa avaliação de risco, 
estão melhor preparados para determinar o tipo e a quantidade de 
recursos que têm de alocar à vítima e qual a resposta apropriada para o 
perpetrador.42 

As ferramentas de avaliação de risco são, assim, um instrumento valioso 
para orientar as respostas a situações de violência doméstica e podem 
ser usadas para diversificar as respostas à violência situacional do casal 
e ao terrorismo íntimo.43 No entanto, uma sobrevalorização do número 
de fatores de risco identificados pode ficar cega a alguns (ou algumas 
das interações entre) fatores que são particularmente importantes. Por 
exemplo, uma separação recente ou uma intensificação do controlo ou 
uma mistura desses fatores elevará o risco muitas vezes. Especialmente 
no que se refere à gestão correta do terrorismo íntimo e de potenciais 
homicídios de parceiros íntimos, as ferramentas de avaliação de risco 
devem ser capazes de captar esse processo dinâmico em vez de 
assinalar apenas quadrículas estáticas.44

Isto é especialmente perigoso, uma vez que a violência nestas relações tem 
maior probabilidade de originar homicídios de parceiros íntimos.45 Contrariando 
as crenças populares, estes homicídios fazem parte do processo de controlo e 
raramente são o resultado de um incidente espontâneo. A ideia de que homicídios 
cometidos por parceiros íntimos são crimes passionais é um mito que impede a 
ação preventiva.46 Pelo contrário, os homicídios entre parceiros íntimos devem ser 
vistos como um percurso, em que a motivação para o abuso e a motivação para 
matar estão ligadas como consequência do controlo coercivo. A motivação para 
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Figura 1  Roda do poder e do controlo. Fonte: Programas de Intervenção em Abuso Doméstico.

Mais informações? Ir para: https://www.theduluthmodel.org/
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• Obrigá-la a pedir 

dinheiro • Dar-lhe uma 
subvenção • Tirar-lhe dinheiro 
• Não a deixar conhecer ou 
ter acesso ao rendimento 
familiar

Tratá-la como empregada • 
Tomar todas as decisões 
importantes • Agir como o 
"senhor da casa" • Ser ele a 
definir o papel do 
homem e da mulher

Fazê-la 
sentir-se 

culpada em 
relação aos filhos • 
Usar os filhos para 

mandar recados • Usar o 
direito de visita para a 

perseguir • Ameaçar 
retirar-lhe os filhos

Desvalorizar 
o abuso e não 
levar a sério as 
preocupações dela 
sobre isso • Dizer que 
o abuso não aconteceu 
• Recusar a 
responsabilidade pelo 
comportamento violento  
• Dizer que a culpa foi 
dela

Desvalorizá-la • 
Fazê-la sentir-se mal 

com ela própria • 
Insultá-la • Fazê-la pensar 
que é louca • Fazer jogos 

mentais • Humilhá-la • Fazê-la 
sentir-se culpada

Controlar o que ela faz, com 
quem se encontra, o que lê, 

onde vai • Limitar o contacto 
dela com outras pessoas • 

Usar o ciúme para 
justificar as ações • 

Fazer e/ou 
enviar ameaças de 

fazer algo que a 
magoe • Ameaçar 

abandoná-la, cometer 
suicídio, denunciá-la às 
autoridades • Obrigá-la 

a retirar queixas • 
Obrigá-la a fazer 

coisas ilegais

Incutir-lhe medo 
através de olhares, 
atos, gestos • Atirar 
coisas • Destruir bens 
dela • Fazer mal aos 
animais de 
estimação • Exibir 
armas

o terrorismo íntimo centra-se na necessidade de controlo, enquanto a motivação 
para matar deriva de uma perda do controlo ou de uma ameaça ao controlo.47 A 
passagem de uma para a outra pode ser precedida por um amplo espectro de 
desencadeadores, como separação, problemas financeiros, crise de saúde física 
ou mental. Quando este desabamento se combina com uma mudança de estado 
de espírito, em que o perpetrador se convence que não há caminho de regresso, 
o risco de um possível homicídio aumenta.48
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Uma progressão de oito etapas para homicídio por parceiro 
íntimo

Analisando a sequência que conduz aos homicídios entre parceiros íntimos, 
um estudo recente identificou oito etapas que estavam presentes em casos 
anteriores. Essa sequência sugere que a motivação para matar é fundamental 
para compreender e avaliar o risco de homicídios e proporciona um conhecimento 
importante que pode ajudar a identificar uma escalada. Apresentamos aqui um 
resumo destas etapas49 

ETAPA 1: 
Histórico pré-relação

Quase sempre há um histórico 
(criminal) de violência doméstica 
anterior e atos de controlo coercivo 
por parte do perpetrador. As vítimas 
estão muitas vezes cientes destas 
situações e das advertências de 
anteriores parceiros, mas nem sempre 
acreditam neles.

ETAPA 2: 
Relação inicial

A relação começa com 
declarações iniciais de amor e 
progride rapidamente para um 
comportamento possessivo e 
ciumento. O perpetrador pretende 
estabelecer um compromisso 
precoce e firme da vítima. 

ETAPA 3: 
Relação

O compromisso traduz-se em direitos 
autoproclamados de controlo pelo 
perpetrador, enraizados em normas de 
género. A relação e a vítima são agora 
dominadas pelo perpetrador através 
de vários tipos de comportamento (ver 
figura 1). Esta etapa pode durar de 3 
a 6 semanas ou até uma vida inteira, 
quando o homem mantém o controlo 
ou não quer terminar a relação.

ETAPA 4: 
Desencadeador(es)

O controlo rígido do perpetrador 
é desafiado por um evento 
específico. Em muitos casos, este 
desencadeador é a (ameaça de) 
separação, mas também pode ser 
uma doença física ou mental ou 
problemas financeiros.
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ETAPA 5: 
Escalada

Na tentativa de restabelecer 
o controlo, há um aumento na 
frequência e/ou gravidade das táticas 
de controlo. Perseguir a vítima, como 
forma de rastrear e monitorizar o seu 
comportamento, mas também de 
inspirar medo, é uma prática comum. 
Por vezes, os perpetradores ameaçam 
cometer suicídio. A duração desta 
etapa varia e o avanço para a próxima 
etapa não é inevitável. As intervenções 
podem contrariar as crenças de 
género de que um homem merece 
assumir o controlo e o estatuto 
correspondente.

ETAPA 6: 
Mudança de pensamento/
decisão

No final de uma etapa de escalada, 
o perpetrador pode sentir que a 
perda de controlo é permanente 
e começa a acreditar que não 
consegue reconquistá-lo. Acredita 
que é ele a verdadeira vítima e que 
a sua companheira é a culpada e 
merece todo o comportamento 
violento. O homicídio apresenta-se 
como uma alternativa. 

ETAPA 7: 
Planeamento

Em muitos casos, existe uma etapa 
significativa de planejamento. Isto 
pode incluir navegar na Internet 
à procura de métodos para 
matar, comprar armas, identificar 
oportunidades para o assassinato 
real e planear como lidar com o corpo 
e as consequências financeiras e 
administrativas. 

ETAPA 8: 
Homicídio

A etapa fatal e final refere-se ao 
homicídio efetivo. Pode envolver 
violência extrema, incluindo até 
crianças. Pode haver casos em 
que o perpetrador encena mortes 
suspeitas, por exemplo, vestir a vítima 
insinuando um jogo sexual em caso de 
estrangulamento. 
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Este processo explica por que existe um risco maior de homicídios conforme as 
medidas da COVID-19 vão sendo gradualmente aliviadas. O medo da separação 
é um dos potenciais desencadeadores dessa mudança de estado de espírito e, 
geralmente, um fator de risco elevado para homicídios por parceiros íntimos.50 
Com a mobilidade renovada e aumentada, as vítimas podem estar agora numa 
posição de deixar a relação. Essa perda de controlo pode gerar no espírito dos 
perpetradores uma motivação para matar, num ato final para restabelecer o 
controlo: "se não posso tê-la, ninguém pode".

A busca do controlo é o que perpetua o ciclo de violência no terrorismo íntimo. 
O perfil do perpetrador, neste caso, não é equilibrado em termos de género, 
bem pelo contrário. Para este tipo, existe uma forte assimetria de género e o 
equilíbrio de poder normalmente favorece a dominação masculina.51 Por exemplo, 
a ameaça de um homem é mais credível quanto aos seus efeitos prejudiciais 
e é provável que um homem tenha mais experiência com violência e atitudes 
mais "positivas" em relação à violência (devido a desportos, jogos de fantasia, 
conflitos da vida real, etc.), tornando essas ameaças também mais prováveis.52 
Mais importante, as normas de género explicam por que razão alguns homens 
usam a sua posição para estabelecer controlo sobre as suas parceiras. Normas 
relacionadas com autoridade masculina, uma aceitação do "bater na mulher" e 
a obediência feminina são fortes fatores de risco.53 Atitudes hostis e tradicionais 
em relação às mulheres, aliadas à hegemonia de um certo tipo de masculinidade, 
levam esses homens a estabelecer o controlo sobre as suas relações por meios 
violentos.54. Estes perpetradores foram normalmente expostos a abusos quando 
crianças, seja na forma de castigos corporais severos e táticas parentais rígidas, 
seja por testemunhar a violência doméstica dos pais.55 Problemas de saúde 
mental, por exemplo, traumas não resolvidos, também são fortes fatores de 
risco.56
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Conclusão

A violência doméstica não é um fenómeno unitário. Podemos distinguir diferentes 
formas de violência doméstica com base no nível de controlo (coercivo) que 
está presente na relação. As causas e as dinâmicas que promovem o terrorismo 
íntimo e a violência situacional do casal são diferentes e, desse modo, devem ser 
abordadas de forma diferente ao nível da prevenção. Não existe uma abordagem 
única para todos, pois a violência doméstica é complexa.57 Em vez disso, as 
abordagens direcionadas devem considerar o que funciona para quem e adaptar 
as suas atividades a estes diferentes grupos-alvo.58 Vamos agora voltar-nos para 
uma abordagem preventiva que se dirige ao terrorismo íntimo, mas que tem 
recebido menos atenção do que outros serviços: programas para agressores. 

As causas e as dinâmicas que promovem o 
terrorismo íntimo e a violência situacional do casal 

são diferentes e, desse modo, devem ser abordadas 
de forma diferente ao nível da prevenção. Não existe 
uma abordagem única para todos. Em vez disso, as 
abordagens direcionadas devem considerar o que 
funciona para quem e adaptar as suas atividades a 

estes diferentes grupos-alvo.  
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TRABALHAR 
COM PARCEIROS 
VIOLENTOS: 
PROGRAMAS PARA 
AGRESSORES

Temos de parar de perguntar 
‘porquê que ela não sai’ e 
começar a perguntar ‘porquê 
que ele não para’

Projeto Drive59
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No âmbito da violência doméstica, os 
esforços políticos e as intervenções 
concentram-se sobretudo no apoio 
a mulheres e crianças, garantindo a 
sua segurança ao retirá-las do perigo. 
Muito menos atenção tem sido dada ao 
trabalho com os agressores, apesar de a 
investigação mostrar que muitos repetem 
as sua violência em relações (futuras). 
Quando os agressores são visados, 
é sobretudo através do sistema de 
justiça criminal, embora haja evidências 
mínimas de que as condenações e 
prisões são eficazes para mudar a 
prática dos homens. Pelo contrário, e 
apesar da retórica grave, as evidências 
sugerem que a prisão leva a mais, e não 
menos, violência contra parceiros!60 Os 
programas para agressores, por outro 
lado, proporcionam uma alternativa válida 
e funcional e devem ser um elemento 
importante no âmbito de uma abordagem 
integrada e abrangente da violência 
doméstica.61 Embora, certamente, não se 
deva reduzir o foco no apoio às vítimas, 
o trabalho com os agressores merece ser 
expandido.62 

Convenção de 
Istambul: artigo 16

A Convenção de Istambul 
exige que as suas partes criem 
programas para agressores, 
garantindo sempre a 
segurança e os direitos 
das vítimas e em estreita 
colaboração com serviços 
especializados de apoio às 
vítimas. A implementação e 
a prática desses programas, 
no entanto, nem sempre 
cumprem todas as normas e 
nem sempre recebem atenção 
suficiente.63

Artigo 16.˚, n.˚ 1: “As Partes 
tomarão as medidas 
legislativas ou outras 
necessárias para estabelecer 
ou apoiar programas visando 
ensinar os autores da violência 
doméstica a adotar um 
comportamento não violento 
nas relações interpessoais, a 
fim de impedir nova violência 
e de mudar padrões de 
comportamento violentos.” 64

Apoio e combate

Os programas para agressores têm 
como principal objetivo aumentar o 
sentido de responsabilidade dos homens 
pelas suas ações e desenraizar este 
comportamento violento. Por outras 
palavras, estes homens aprendem a 
assumir a responsabilidade pelo seu 
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comportamento, compreendendo e reconhecendo o seu papel ativo. Assim, os 
programas aspiram a aumentar a empatia, a responsabilidade e a motivação para 
a mudança. Também desafiam os estereótipos de género e as atitudes hostis em 
relação às mulheres, em conjunto com a abordagem de questões emocionais e 
cognitivas.65 Estes fatores estão claramente ligados ao que gera o terrorismo íntimo 
e a sua abordagem apoia a mudança de comportamento, o que pode levar a um 
comportamento menos violento a longo prazo. Todos os programas para agressores, 
no entanto, devem beneficiar imediatamente a segurança das vítimas. Além do apoio, 
os programas também pretendem interromper o comportamento violento aqui e agora.  
Uma ordem de restrição temporária pode, por exemplo, impedir que o agressor veja a 
vítima, interrompendo assim, de forma efetiva, a possibilidade de violência.66

Esta abordagem de duas camadas mostra que a prioridade dos programas para 
agressores ainda é a segurança de mulheres e crianças, mas que, ao mesmo 
tempo, há uma forte aposta na prevenção da violência futura.67 Também destaca 
a necessidade e a importância de parcerias e de uma resposta coordenada da 
comunidade.68 Os programas para agressores só funcionam em circunstâncias 
apropriadas. Nunca devem funcionar de forma isolada, devendo antes estar ligados 
com outros serviços relevantes, como serviços de apoio às mulheres, abrigos, 
entidades de aplicação da lei, o setor judicial, serviços de liberdade condicional, 
proteção de menores e serviços de assistência social. Todos eles deveriam estar 
a trabalhar para o mesmo objetivo. É especialmente crucial a cooperação com os 
serviços de apoio às vítimas. Um programa para agressores não pode ser executado 
com segurança se não for associado a serviços de apoio à vítima.69 

Crianças: sempre as vítimas

Os programas para agressores devem invariavelmente considerar a relação e 
o bem-estar da(s) criança(s) na família. As crianças que vivem nestas situações 
são sempre de alguma forma afetadas por esta violência.70 Os programas 
devem permitir que os agressores abarquem também a responsabilização e a 
responsabilidade por esse impacto e permitir-lhes falar com os seus filhos sobre as 
ações que estão a realizar para acabar com esse comportamento.71
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Os prós e contras de um programa para agressores.

Um programa para agressores típico envolve três fases distintas. Primeiro, há 
uma fase de admissão, em que várias sessões individuais são realizadas com 
o agressor para avaliar o seu nível de risco, para ver se cumpre os critérios de 
admissão, para o informar sobre o programa, os seus requisitos e obrigações, 
falar sobre questões de segurança em relação à vítima e motivá-lo a participar. 
Durante a fase de tratamento, que se pode estender de quatro meses a mais 
de um ano, são normalmente abordados os seguintes tópicos: reconhecer os 
próprios comportamentos violentos e consequências, identificar situações de 
risco elevado, explorar ferramentas para aumentar a autorregulação emocional e 
o autocontrolo comportamental, trabalhar a empatia, aumentar as competências 
parentais, reduzir os padrões de culpabilização das vítimas, compreender o 
papel da masculinidade e os papéis de género, competências de resolução de 
conflitos e melhoria das competências de comunicação. A terceira fase refere-se 
à conclusão do programa: feedback final, reporte à autoridade de referência e 
avaliação.72 Iremos agora explorar com mais profundidade cada uma destas três 
fases.

Admissão

Os programas para agressores podem ser ministrados na prisão, podem fazer 
parte de um período de liberdade condicional ou basear-se na comunidade. 
Este último grupo é constituído sobretudo por organizações sem fins lucrativos 
que podem ou não estar ligadas ao sistema de justiça criminal.73 É provável 
que os agressores altamente violentos entrem nos programas através do 
sistema de justiça criminal e sejam obrigados a fazê-lo. Homens pouco ou 
moderadamente violentos terão acesso a um programa sobretudo como 
consequência de referências de familiares, de outros serviços ou podem até 
apresentar-se voluntariamente.74 As ferramentas de avaliação de risco são aqui 
uma ferramenta importante, pois identificam os fatores psicossociais individuais 
ligados à agressão. Estes fatores, por exemplo, problemas específicos de saúde 
mental, podem ser usados para adaptar as atividades do programa e para 
desenvolver medidas de proteção específicas para a(s) vítima(s). Estes fatores de 
risco não devem ser avaliados apenas durante a fase de admissão, mas também 
monitorizados de perto ao longo do programa.75 Mais uma vez: a segurança 
das vítimas deve manter-se sempre como a prioridade e os programas para 
agressores ocupam uma posição crítica na avaliação desta situação
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O processo de adesão também influencia a eficácia potencial de um programa. As 
participações voluntárias em programas para agressores revelam provavelmente 
uma motivação maior para a mudança. Estes infratores têm uma motivação 
intrínseca, que é mais propícia à mudança de comportamento. Isso é menos 
frequente quando os agressores entram no programa de forma obrigatória, 
em que a ameaça de sanções, por exemplo, pode ser a única motivação para 
participar no programa.76 Neste caso, a eficácia do programa está altamente 
dependente da sua capacidade de ativar a motivação intrínseca. Isto pode 
ser conseguindo adicionando algumas sessões individuais durante a fase de 
admissão, em que as metas externas são traduzidas em metas internas. Por 
exemplo, o agressor pode querer ver o(s) seu(s) filho(s). Uma visita curta e 
supervisionada pode então ser usada como recompensa pela conclusão do 
primeiro período do programa.77 

O modelo Duluth

O modelo Duluth é um programa para agressores altamente influente, existindo 
muitos programas modelados a partir dele. Foi concebido nos Estados 
Unidos em meados da década de 1980 e é um dos programas mais antigos 
existentes na matéria. Tem como objetivo ajudar os homens a interromper o seu 
comportamento violento e pretende fazê-lo seguindo um currículo (cerca de seis 
meses) que se baseia em oito temas. Cada um destes temas é explorado ao 
longo de três semanas e representa um aspeto de relacionamentos não violentos 
e respeitosos.78 Estes aspetos encontram-se destacados na figura que se segue.

Tratamento

O foco na motivação aumentará as probabilidades de uma mudança 
comportamental efetiva, uma vez que maximiza a conclusão dos programas. 
Quanto mais tempo as pessoas se envolvem num programa, maior a 
probabilidade de sofrerem uma mudança na motivação, o que é fundamental 
para conseguir uma mudança comportamental. As diferentes fontes de 
motivação devem, desse modo, ser tidas em consideração ao planear, conceber 
e executar estes programas.79 A motivação, por si só, no entanto, não leva à 
mudança de comportamento. Este processo de mudança ocorre durante um 
período mais longo e acontece de forma muito diferente para cada pessoa.80 Por 
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Reconhecer a 
utilização de violência 
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está errado • Comunicar 
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Figura 2 Roda da igualdade. Fonte: Programas de Intervenção em Abuso Doméstico.

Mais informações? Ir para: https://www.theduluthmodel.org/
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outras palavras, a fase de tratamento deve ser adaptada à avaliação de risco 
individual. Para influenciar o modo como um agressor pode começar a assumir 
a responsabilidade pela sua violência e afastar-se deste comportamento, é 
fundamental concentrar-se nos fatores que o motivam. Especialmente porque não 
há um único fator que provoca o comportamento violento, mas sim uma interação 
de fatores em diferentes níveis.81 

A maioria dos programas adota um modelo cognitivo-comportamental ou 
psicoeducacional ao trabalhar com agressores.82 Estes modelos podem ajudar 
a reconhecer os próprios comportamentos violentos e consequências, explorar 
ferramentas para aumentar a autorregulação emocional e o autocontrolo 
comportamental e trabalhar a empatia... Evidentemente, isso exige uma equipa 
qualificada com formação em psicologia e na natureza da violência doméstica. 
Também necessitam das competências certas para estabelecer relações que 
conduzam à mudança comportamental.83 Por vezes, a própria composição 
da equipa pode ser um agente de mudança de comportamento. Sessões de 
grupo que são facilitadas por uma equipa multi-género, com elementos do sexo 
masculino e feminino, podem recriar uma dinâmica de cooperação que reflete 
a igualdade de género. Isto desafia ativamente os estereótipos tradicionais de 
género. Imagine o membro masculino da equipa a servir café e a garantir que 
todos estejam confortáveis - assumindo uma posição cuidadora. Convencido 
de que esta é uma posição feminina, o agressor está quase terapeuticamente 
exposto a um contexto de equilíbrio em termos de género.84 

A interação de grupo é outro mecanismo ativo. No âmbito destes grupos (6 
a 10) de homens pouco a moderadamente violentos, podem ser contestadas 
crenças existentes, podem ser criadas competências pró-sociais e a abordagem 
geral promove a reflexão e o debate enquanto os pares se responsabilizam 
mutuamente.85 Os agressores irão, por exemplo, muitas vezes culpar a vítima pelo 
seu comportamento violento.86 Outros agressores estão em melhor posição para 
expor estes mecanismos de defesa e contra-atacá-los.87 Além disso, mostrar 
abertura sobre as próprias ações e emoções e sentir-se vulnerável dentro de um 
grupo, desafia, mais uma vez, as ideias tradicionais de ser um homem.88 

As sessões de grupo, no entanto, não são aconselháveis para agressores mais 
perigosos. As sessões individuais são uma melhor abordagem para os manter 
no programa ou para os monitorizar de perto. Por vezes, os programas não 
chegam a ver o agressor, mas podem adotar medidas para interromper o seu 
comportamento violento. Quando existe um risco substancial de que o agressor 
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tente assassinar a sua mulher, toda a atenção deve ser direcionada para a 
interrupção e a prevenção desse risco.  Mudar seu o comportamento levará 
muito mais tempo e a vítima tem de ser protegida agora. Para o conseguir, os 
programas que trabalham com este grupo-alvo têm de estar em contacto muito 
mais próximo com outros serviços e agências relevantes e devem estreitar a rede 
de segurança para a vítima.89 

Projeto Drive

O Projeto Drive é um programa para agressores, que se realiza no Reino Unido 
e trabalha com agressores de risco elevado para reduzir os danos e aumentar 
a segurança das vítimas. O projeto trabalha com este grupo-alvo, pois são os 
que mais correm o risco de sofrer danos graves e o seu envolvimento com os 
serviços é reduzido. Um ensaio clínico randomizado mostrou efeitos positivos após 
a conclusão do programa, como a redução do abuso físico em 82%, do abuso 
sexual em 88%, do assédio e perseguição em 75% e o ciúme e comportamento 
de controlo em 73%. As vítimas também se sentiam mais seguras e tinham maior 
probabilidade de se libertarem de abusos; tinham mais espaço para tomar as suas 
próprias decisões.90

O projeto defende uma abordagem de 'sistema completo', combinando gestão 
intensiva de casos e intervenções de um para um com uma resposta coordenada 
de várias agências. É disponibilizada aos agressores uma combinação de medidas 
de interrupção com base em avaliações de risco e apoio diversivo. Ao mesmo 
tempo, os serviços de apoio à vítima estão sempre a trabalhar para a proteger.91

Pretende mais informações sobre o projeto e a sua avaliação? 
Visite http://driveproject.org.uk/
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Conclusão do programa

Depois da fase de tratamento, o programa é concluído, mas o apoio não deve 
parar. Podem ser planeadas sessões de acompanhamento mensais, trimestrais, 
anuais... O que faz sentido, pois a mudança de comportamento leva tempo e a 
mudança iniciada deve ser mantida depois do programa.92 Outra recomendação 
é avaliar o impacto do programa sobre o indivíduo: ‘Este homem alterou o seu 
comportamento’?93 Ao repetir esta avaliação durante a fase de acompanhamento, 
também ficará a conhecer os efeitos do programa a longo prazo. Além disso, as 
vítimas também devem ser questionadas para garantir que a sua segurança e 
qualidade de vida melhoraram e para verificar as respostas do agressor.94

A Rede Europeia para o Trabalho com Autores de Violência 
Doméstica e a toolkit de avaliação IMPACT

A Rede Europeia para o Trabalho com Autores de Violência Doméstica (WWP EN) 
promove abordagens eficazes ao agressor. Esta organização tipo guarda-chuva 
reúne mais de 60 organizações membros em toda a Europa, incluindo programas 
para agressores, serviços de apoio às vítimas e universidades.95 Ao longo do 
seu site, pode encontrar informações críticas sobre programas para agressores, 
como orientações para normas, e convidamos todos os leitores a seguirem o seu 
influente trabalho.

Um dos seus objetivos é avolumar as evidências robustas sobre programas 
para agressores.96 Para atingir esse objetivo, estão a promover a toolkit Impact, 
desenvolvida no âmbito de um projeto financiado pela UE. A toolkit apresenta um 
método padronizado para avaliar programas para agressores e permite que os 
profissionais reúnam evidências sobre o impacto dos seus programas. Os dados 
são recolhidos em cinco momentos diferentes, com um questionário específico 
para cada momento para vítimas e agressores.97  

Entrar em contacto com esta rede: https://www.work-with-perpetrators.eu/
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De um modo geral, os programas para agressores têm mostrado resultados 
promissores em termos de redução da gravidade e/ou frequência da violência, 
indicando que aumentar o número de agressores que realizam esse tratamento 
pode reduzir a sua ação agressora em geral.98 Contudo, os programas devem 
ter como objetivo fazer muito mais do que apenas acabar com a violência. Uma 
análise recente99 mostra que eles têm efeitos positivos sobre

• comunicação respeitosa e competências de resolução de conflitos positivas;
•  espaço de ação ampliado para a vítima, por exemplo, mais espaço para 

visitar amigos ou familiares;
• segurança e libertação da violência e abuso para mulheres e crianças;
• parentalidade segura, positiva e partilhada;
•  consciência de si mesmo e dos outros, com mudanças positivas na 

compreensão do impacto da violência no seu parceiro e nos filhos;
• crianças mais saudáveis e seguras. 

Conclusão

Os programas para agressores devem ser um elemento importante no âmbito de 
uma abordagem integrada e abrangente da violência doméstica. Estes programas 
direcionados podem alcançar mudanças comportamentais sustentadas, 
especialmente no caso de autores de terrorismo íntimo. Atendendo aos seus 
resultados promissores e considerando o facto de que muitos agressores repetem 
a sua violência em relações (futuras), são um elemento fundamental dos recursos 
que usamos para combater a violência doméstica e os homicídios de parceiros 
íntimos.
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03OBSERVAÇÕES 
FINAIS

Este artigo destacou dois aspetos específicos para profissionais e decisores 
políticas que trabalham na área da violência doméstica. O primeiro enfatizou a 
necessidade de abordagens direcionadas e personalizadas. A violência doméstica 
é muitas vezes tratada como um fenómeno único, mas podemos identificar 
diferentes tipos: violência situacional do casal e terrorismo íntimo. A principal 
diferença entre os dois está relacionada com a presença de controlo coercivo, 
em que um parceiro domina o outro. Embora esse aspecto esteja praticamente 
ausente no caso de violência situacional do casal, ele é a força motriz por trás 
do terrorismo íntimo. Em termos de prevenção, é importante reconhecer que as 
causas dos dois tipos também são diferentes e, portanto, devem ser abordadas 
de forma diferente. Caso contrário, corre-se o risco de minimizar fatores relevantes 
e, consequentemente, não se antecipar e prevenir desfechos graves para as 
vítimas, como o homicídio.

Em segundo lugar, enfatizamos uma das abordagens específicas que tem 
recebido menos atenção neste campo: os programas para agressores. Estes 
programas trabalham com homens violentos e pretendem aumentar o seu sentido 
de responsabilidade e responsabilização pelo seu comportamento e permitir 
que abandonem esse comportamento. Se forem realizados corretamente, a 
investigação mostra que podem ser alcançados resultados promissores no que 
respeita à redução da gravidade e/ou frequência da violência e vários outros 
resultados, como um espaço de ação mais alargado para os (ex-)parceiros, e 
infâncias mais seguras e mais saudáveis para crianças que crescem em lares 
violentos.

Combinando os dois aspectos, este artigo mostra o que funciona para quem na 
prevenção da violência doméstica e esperamos que os profissionais e os políticos 
apliquem este conhecimento no seu trabalho. 
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Ficha descritiva

O QUE FUNCIONA PARA 
QUEM NA PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
E HOMICÍDIO POR 
PARCEIRO ÍNTIMO

O homicídio por parceiro íntimo raramente é um crime passional, mas 
antes o resultado fatal de um longo processo de controlo coercivo 
e terrorismo íntimo através de abuso físico, psicológico ou sexual. 
Podemos prevenir este trágico resultado da violência doméstica 
intervindo no seu processo.

O nosso conjunto de instrumentos destaca dois aspetos específicos: 

A necessidade de abordagens 
direcionadas e personalizadas. A 
violência doméstica é muitas vezes 
tratada como um fenómeno único, 
mas podemos identificar diferentes 
tipos: violência situacional do 
casal e terrorismo íntimo. Para 
a prevenção, é importante 
reconhecer que as causas dos dois 
tipos também são diferentes e, 
portanto, devem ser abordadas de 
forma diferente.

Programas para agressores. Estes 
programas trabalham com homens violentos 
e pretendem aumentar o seu sentido de 
responsabilidade e responsabilização pelo 
seu comportamento. Se forem realizados 
corretamente, a investigação mostra que 
podem ser alcançados resultados promissores 
no que respeita à redução da gravidade e/
ou frequência da violência e vários outros 
resultados, como um espaço de ação mais 
alargado para os (ex-)parceiros, e infâncias 
mais seguras e mais saudáveis para crianças 
que crescem em lares violentos.

Leia mais na nossa toolbox: 
eucpn.org/toolbox-domesticviolence

http://www.eucpn.org/toolbox-domesticviolence
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