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No âmbito dos programas de segurança comunitária desenvolvidos pelo 
Ministério da Administração Interna, através dos Contratos Locais de Segu
rança, a prevenção e a luta contra a violência doméstica e a protecção das 
respectivas vítimas, maioritariamente mulheres, ocupa um lugar da maior 
relevância porque a luta contra este fenómeno criminal é uma luta na qual 
deve intervir toda a comunidade. 

A transformação da violência doméstica em crime público, a sua previsão 
como crime autónomo e a sua qualificação como crime de prevenção e inves
tigação prioritárias nas Leis de Política Criminal são alguns dos maiores 
progressos registados na ordem jurídica portuguesa nos últimos 20 anos.

A prevenção e a luta contra a violência doméstica dependem das leis mas 
também da acção das forças de segurança, que hoje estão mais preparadas 
para o apoio às vítimas graças às acções de formação, aos programas de policia
mento de proximidade e à existência de instalações próprias nas esquadras 
da PSP e nos postos da GNR.

Rui Pereira | Ministro da Administração Interna
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Nota sobre a presente edição

A presente edição resulta integralmente do projecto realizado entre 
Janeiro de 2009 e Fevereiro de 2010 pelo Centro de Estudos Sociais 
da Universidade dos Açores e intitulado Estudo Sóciocriminal sobre 
a Violência Doméstica na Região autónoma dos Açores. Tratou-se de uma 
investigação financiada pelo Ministério da Administração Interna, 
através da Direcção-Geral de Administração Interna, que teve como 
objectivo geral actualizar e aprofundar o quadro de referência do conhe-
cimento sobre a violência doméstica na Região Autónoma dos Açores. 

O excepcional trabalho desenvolvido pela equipa de investigadores 
coordenados pelas Professoras Gilberta Rocha e Piedade Lalanda veio 
a materializar-se num relatório final, cuja dimensão, como se anteci-
para, é insusceptível de publicação alargada. Assim, desde logo se admi-
tiu que esse relatório de pesquisa deveria ficar disponível em formato 
digital, para consulta através da web (no sítio da DGAI e da própria Univer-
sidade), e que uma versão mais sintética, bilingue (em Português e Inglês), 
seria objecto de publicação em papel e posterior disseminação junto 
da comunidade científica e técnica, bem como junto das Forças de 
 Segurança.

Para efeitos desta publicação solicitou-se ao Doutor António Manuel 
Marques, da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setú-
bal, a tarefa de sistematizar o excepcional estudo elaborado pelo Centro 
de Estudos Sociais da Universidade dos Açores, e de colaborar, conjun-
tamente com a DGAI, na edição da respectiva versão bilingue.

Cabe agradecer a todos os que deram o seu melhor para a realização, 
quer da pesquisa, quer da presente edição, numa lógica de trabalho 
colaborativo que importa estimular. 
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A Direcção-Geral de Administração Interna (DGAI) tem vindo a acom-
panhar a evolução do crime de violência doméstica (VD) em Portugal, 
apoiada pelos dados da notação estatística específica deste crime efec-
tuada pela GNR e pela PSP desde 1999. 

A criação e desenvolvimento de um procedimento único de registo 
das ocorrências que chegam ao conhecimento das Forças de Segurança, 
implementado em 2007, em muito beneficiaram das orientações 
do Ministro da Administração Interna, de Março de 1998, que se tra-
duziram num registo autónomo deste tipo de crime, orientações que se 
vieram a revelar cruciais para a criação de uma série temporal contínua 
de registo entre 1999 e a actualidade. 

A visibilidade pública da problemática da VD na sociedade portu-
guesa tem registado um acréscimo significativo nos últimos anos, devido 
à acção da comunicação social e de entidades públicas e privadas que 
a elegeram como objecto de estudo e de intervenção. Os três Planos 
Nacionais contra a Violência Doméstica já cumpridos atestam a mobi-
lização dos recursos públicos e a mobilização dos parceiros institucionais 
que tem vindo a ser feita, mais consistentemente, e como se referiu, 
desde 1999.

Os dados mais recentes disponíveis na Base de Dados de Violência 
Doméstica (BDVD), respeitantes à VD reportada às Forças de Segurança, 

PREFÁCIO.INSTITUCIONAL
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põem em evidência a elevada incidência (casos por 10.000 habitantes) 
deste tipo específico de crime na Região Autónoma dos Açores (RAA). 
Ainda que existam outras Regiões do País (concretamente na Madeira 
e no Norte Continental) com incidências acima do valor médio nacional, 
a sobre-incidência da VD na RAA tem-se revelado persistente e com 
ritmos de crescimento elevados.

Uma análise mais em profundidade demonstra que esta VD é maio-
ritariamente conjugal, afectando sobremaneira o género feminino, 
etransversal em termos etários e de pertença social. No entanto, per-
siste a necessidade de se actualizar e aprofundar o conhecimento acerca 
deste problema social no tocante à sua extensão, intensidade e configu-
ração. Este esforço está hoje bastante facilitado pela existência de uma 
BDVD central, permitindo a realização de estudos regionais e locais, 
sem perder de vista a configuração nacional desta problemática.  

A informatização desses registos e a criação da respectiva base 
de dados única sobre violência doméstica, alimentada pelas Forças 
de Segurança e sediada na Rede Nacional de Segurança Interna – cfr. 
Medida 6.2 da Área Estratégica de Intervenção 2 do III Plano Nacional 
contra a Violência Doméstica (2007-2010) – ver Resolução do Conselho 
de Ministros nº 83/2007, de 22 de Junho – trouxe inegáveis progressos 
para a compreensão deste fenómeno, entretanto tipificado com a revi-
são do Código Penal. 

Já no estudo sobre a Situação Social das Mulheres (1999), realizado por 
investigadores da Universidade dos Açores, sob coordenação da Profes-
sora Doutora Gilberta Rocha, se referia que esta violência se confundia, 
em termos dos grandes números, com a violência contra as mulheres 
num quadro de relações conjugais muito assimétricas entre os cônjuges, 
com evidente prejuízo para a plenitude direitos, liberdades e garantias 
das mulheres. Outras fontes, não sistemáticas, corroboram a ideia de que 
a violência doméstica na RAA apresenta uma gravidade muito acentuada, 
exigindo-se um esforço no sentido da sua compreensão, e tendo em vista 
o desenvolvimento de estratégias de prevenção adequadas.

De entre as fontes relevantes importa ainda destacar o Inquérito 
Violência de Género, realizado pelo CESNOVA (FCSH/Universidade 
Nova de Lisboa) e coordenado pelo Professor Doutor Manuel Lisboa, 
que mais recentemente (em 2009) destacava esta mesma especifi-
cidade:
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“Na Região Autónoma dos Açores, em 2008, o conjunto da vitimação 
relativa à violência física, sexual e psicológica, exercida contra 
as mulheres com 18 ou mais anos, nos últimos 12 meses ou em anos 
anteriores, tem uma prevalência de 53,3%. Comparando com os 
resultados obtidos no Continente (38%) em 2007, a prevalência 
da vitimação nos Açores é superior.
(…) Se tivermos em consideração que a maior parte das vítimas 
destes actos continua a “deixar andar e ir calando” e os autores são 
 essencialmente os maridos/companheiros/namorados actuais ou 
passados, conferindo-lhes um grau acrescido de ocultação, tal signi-
fica que estamos perante situações que requerem acções rápidas 
e eficazes, sob pena de prolongarem trajectórias de violência até 
 limites de perigo físico para as vítimas”.

Persiste, por conseguinte, a necessidade de se actualizar e aprofundar 
o conhecimento acerca deste problema social no tocante à sua extensão, 
intensidade e configuração. O sistema estatístico nacional ainda apre-
senta insuficiências no tocante à captação da violência contra as mulhe-
res na sua abrangência e complexidade. As estatísticas da criminalidade 
registada pelas autoridades policiais, cada vez mais aperfeiçoadas 
e beneficiando de um novo modelo de registo (Auto de Notícia/Denúncia), 
já aqui referido, captam apenas as ocorrências criminais que chegam 
ao conhecimento das autoridades.

Um dos objectivos que a DGAI prossegue, no quadro das suas atribui-
ções, tal como definidas pelo Decreto-Lei nº 78/2007, de 29 de Março, 
consiste em “prever e acompanhar o impacte das alterações sociais, 
económicas e normativas na caracterização do ambiente social em que 
operam os diversos serviços do sistema de segurança interna”. Ora, 
uma das questões sensíveis relativamente à revelação das práticas 
de VD prende-se com os efeitos, à escala das comunidades, da trans-
formação deste ilícito num crime público e, mais recentemente, na sua 
autonomização no Código Penal. [A Lei nº 59/2007, de 4 de Setembro, 
consagrou a VD como crime autónomo, ampliando o seu âmbito subjec-
tivo, introduzindo uma agravação do limite mínimo da pena, no caso 
de o facto ser praticado na presença de menores ou no domicílio da vítima, 
e reforçando as medidas protectoras da vítima, entre outras alterações 
igualmente relevantes].
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Tornou-se, assim, indispensável perceber se a tendência identifi-
cada para o crescimento das participações de VD, nomeadamente das 
que chegam ao conhecimento das Forças de Segurança, decorre princi-
palmente das alterações normativas da última década, ou de processos 
degenerativos das relações interpessoais, agudizados por causas micros-
sociais que cabe descortinar para melhor agir sobre elas. Por outro lado, 
o legislador ao prever a reiteração como elemento coadjutor da tipi-
ficação suscitou óbvia necessidade de conhecer melhor esta mesma 
reiteração e de procurar desenvolver mecanismos dissuasores da sua 
prevalência, os quais terão um impacte não desprezível sobre a gestão 
da resposta pública a este flagelo.

Qualquer que seja o quadro explicativo do fenómeno da VD na RAA, 
concluiu-se que as respostas impunham a necessidade de estudos que 
permitam actualizar e aprofundar o conhecimento científico da VD no 
tocante à sua extensão e configuração, ajudando a construir respostas 
mais adequadas para lidar com esse fenómeno.

Todavia, não menos relevante para o entendimento da oportunidade 
e necessidade de solicitar um estudo específico sobre VD ao Centro de 
Estudos Sociais da Universidade dos Açores, foi a própria manifestação 
de interesse por parte do Comando Regional da Polícia de Segurança 
Pública, na pessoa do seu Comandante Regional, Superintendente 
Barros Correia, destacando a complexidade da abordagem policial a um 
problema de contornos sociais múltiplos, não redutíveis às competên-
cias de um Órgão de Polícia Criminal. Em concreto, a solicitação rele-
vante consistiu em identificar a necessidade de conhecimento útil para 
o desenvolvimento de estratégias de prevenção primária e de enfren-
tamento, numa lógica de prevenção secundária e terciária, das suas 
consequências, quer para as vítimas, quer para os agressores.

Este quadro de referência determinou o posicionamento da DGAI 
no sentido de apoiar no início de 2009 o estabelecimento de uma parceria 
de investigação-para-a-acção1, entendida esta como uma modalidade 
de action research, com salvaguarda dos seguintes parâmetros:

1 Como refere Ferreira de Almeida [2001], “(...) a orientação de um projecto de investi-
gação-acção implica entrosar metodologias de investigação com praxologias da acção, 
sem esquecer a viabilidade da execução do projecto no seu conjunto, tendo em conta as 
contingências e constrangimentos inerentes a qualquer intervenção. Implica o recurso 
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1.  Ser desencadeada em parceria por quem tem necessidade de in-
formação/conhecimento de uma situação/problema a fim de agir 
sobre ela, proporcionando respostas adequadas;

2.  Garantir a separação total dos processos de investigação e de acção;
3.  Proporcionar a autonomia do trabalho do investigador, designada-

mente no que respeita à recolha e tratamento da informação;
4.  Exigir a independência perante o objecto da pesquisa e o “cliente”.
Foi ainda entendimento da DGAI que essa parceria se deveria alargar 

ao maior número possível de instituições regionais, sobretudo daquelas 
que já hoje providenciam uma resposta no domínio do apoio à vítima 
e de reinserção social dos agressores.

No que respeita aos parâmetros enunciados nos pontos 2 a 4 anterio-
res, a DGAI reconheceu na comunidade científica sediada na academia 
açoriana os requisitos indispensáveis ao exigente cumprimento da sepa-
ração entre a integridade do processo de pesquisa e o processo de inter-
venção social, do respeito pela autonomia requerida e pela independência 
institucional cooperante. A comunidade científica foi, por conseguinte, 
o nosso interlocutor qualificado e adequado para este exercício.

O estudo que é agora dado à estampa é, pois, o produto do desafio 
que foi dirigido ao conjunto das entidades públicas açorianas que inte-
graram, em condições e graus distintos, a parceria de investigação-para-
a-acção para uma adequada compreensão do fenómeno da violência 
doméstica na Região Autónoma dos Açores. A todos é devido um agrade-
cimento muito especial pelo empenho profissional e pela mobilização 
de vontades que foram capazes de evidenciar.

A DGAI cumpriu igualmente a sua missão, quer através do acom-
panhamento regular que deu a este projecto, nomeadamente facul-
tando dados estatísticos, mas sobretudo pelo desenvolvimento de uma 

a sensibilidades que, não sendo as mesmas, se vêem levadas, de forma inequívoca, a serem 
comunicantes, não de forma incidental, mas de modo estrutural/estruturante. E, não es-
queçamos, é necessário, para o bom sucesso de qualquer projecto deste tipo, que se aban-
donem as tentações hegemónicas de qualquer das suas vertentes. O que envolve também 
a necessidade de desocultação e transparência por parte de todos os agentes e processos 
envolvidos. [A investigação-acção] implica o abandono do praticismo não reflexivo, favo-
rece, quer a colaboração interprofissional, quer a prática pluridisciplinar – quando não 
interdisciplinar ou mesmo transdisciplinar -, e promove, inegavelmente, a melhoria das 
intervenções em que é utilizada” (página 176).
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 plataforma de dados apoiada num sistema de informação geográfica, 
orientado para a sua utilização pela PSP dos Açores. Através deste pro-
duto tecnológico, totalmente identificado com as necessidades expressas 
pela PSP no tocante à monitorização do fenómeno da VD, espera-se ter 
contribuído para reforçar a capacidade pública regional no que respeita 
ao enfrentamento, na lógica da prevenção e da acção reabilitante 
 de vítimas e agressores, da violência doméstica. 

É. por isso, devida uma palavra de reconhecimento à anterior 
 Direcção da DGAI pela iniciativa que levou a cabo e pela convicção 
de que esta era relevante, como tive oportunidade de testemunhar desde 
a primeira hora no exercício de anteriores funções nesta Direcção-Geral.

Paulo Machado | Director-Geral da Administração Interna
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Este estudo tem como objectivo fundamental o conhecimento da vio-
lência conjugal, tendo como ponto de partida as denúncias registadas 
junto das Forças de Segurança (FS) que nos Açores se limitam à Polícia 
de Segurança Pública (PSP). Procura a compreensão de uma parte 
do fenómeno da violência doméstica, ou seja, aquela que ocorre entre 
o casal e que é revelada, pois, como se sabe, esta é uma realidade muitas 
vezes vivida em silêncio ou que não ultrapassa a intimidade da vida 
 doméstica. 

Entendeu-se privilegiar o tema da violência conjugal em detrimento 
do da violência doméstica, como tinha sido inicialmente solicitado pela 
Direcção Geral da Administração Interna (DGAI). A opção tomada 
prendeu-se, em primeiro lugar, com a importância que a problemática 
da violência conjugal detém no conjunto da violência doméstica nos 
Açores, com um valor percentual da ordem dos 70% (DGAI)2. Em segundo 
lugar, porque apesar da relevância do estudo da violência doméstica, 
a consideração de todas as suas vertentes (violência entre o casal, contra 
crianças, idosos ou deficientes) não era coadunável com o tempo esta-
belecido para a realização do estudo.

INTRODUÇÃO.GERAL

2 Segundo a Base de Dados utilizada neste estudo, temos um total de 2664 registos de vio-
lência doméstica, sendo que 1835 respeitam à violência conjugal.
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Não deixando de considerar pertinente uma avaliação das denún-
cias relativas à violência sobre crianças ou os idosos, atendendo a que 
estas situações correspondem a uma prática em crescendo na sociedade 
portuguesa3, estes casos mobilizam explicações teóricas e, principal-
mente, representações e práticas relativamente distintas das da violên-
cia conjugal, designadamente no que respeita ao caso concreto do nosso 
país. Esta situação constituiu uma terceira razão para delimitar o pre-
sente estudo à violência denunciada nas relações de tipo conjugal. 

Se considerarmos os padrões tradicionais que vigoraram em Portugal 
até aos anos 70, que conferiam ao marido a condição de chefe de famí-
lia e senhor do destino da mulher e dos filhos, e se atendermos a que 
o modelo económico ainda atribui, em grande parte, aos homens o esta-
tuto de provedor dos recursos, relegando a mulher para um percurso 
secundarizado, quer como activa ou doméstica (esta última entendida 
como “não trabalho”), não será difícil enquadrar como “naturalizada” 
a prática da violência como um direito do ser adulto, aliás também 
exercido, por esse motivo, sobre as crianças. Assim, o poder do homem 
é muitas vezes confundido com o do “ser adulto” (Amâncio, 1994), 
contrastando com a falta deste, por parte das mulheres, consideradas 
frágeis e desprotegidas sem um marido. 

Além disso, cremos que mais facilmente a sociedade reconhece 
e defende os direitos das crianças do que os das mulheres. No caso 
dos idosos estamos perante um processo menos claro ainda do que os 
dois anteriores, na medida em que esta forma de violência parece estar 
associada a alterações, relativamente recentes, do papel dos mais velhos 
na família e na sociedade, particularmente no sistema produtivo, 
potenciadas por um crescente aumento da esperança de vida. Inactivos, 
fragilizados e dependentes, os idosos passaram a ser um novo alvo da 
violência.

Esta diferença de entendimento constitui um aspecto que reputamos 
da maior importância neste trabalho, em especial nos grupos profis-
sionais que lidam directamente com as vítimas, designadamente a PSP, 
tendo, por isso, contribuído para adicionar razão à opção de delimitar 
o estudo à problemática da violência conjugal. 

3 Relatórios da DGAI de 2006 e 2008.
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Clarificadas as razões do enfoque deste trabalho, passemos então 
à apresentação sumária do mesmo. Tem como ponto de partida a infor-
mação existente na DGAI compilada a partir de autos de denúncia efec-
tuados junto da PSP. 

Entendeu a equipa do Centro de Estudos Sociais da Universidade 
dos Açores (CES-UA) que, para se atingir um melhor conhecimento 
da problemática e uma melhoria no sistema global de denúncia e da 
relação entre as várias organizações que prestam apoio à vítima, a aná-
lise quantitativa decorrente do tratamento estatístico da Base de Dados 
(BD) e até a sua geo-referenciação, eram insuficientes. Assim, o trabalho 
efectuado acresceu à informação inicialmente disponibilizada pela 
DGAI, outra de natureza qualitativa e quantitativa, tentando-se penetrar 
mais intensamente no desvendar do fenómeno. Deste modo, o estudo 
em questão, para além de atender à informação constante na Base Dados, 
relativamente às situações de violência doméstica reportadas às Forças 
de Segurança, gerida pela DGAI, avançou para o terreno, tanto numa 
abordagem intensiva como extensiva.

Este conhecimento mais circunstanciado sobre a violência conjugal 
nos Açores foi concretizado através da inclusão de procedimentos de 
questionamento (entrevistas e instrumentos de avaliação de crenças 
e atitudes) centrados na percepção dos agentes da PSP e das vítimas, 
bem como de outros intervenientes no processo. 

Junto da PSP, procurou-se descortinar o que os responsáveis 
de esquadra e outros agentes pensam acerca do fenómeno da violência 
conjugal, da maneira como intervêm nessas situações, assim como 
dos recursos de que dispõem, designadamente, das condições mate-
riais de acolhimento. Este procedimento, para além de tentar compre-
ender melhor o fenómeno, pretendeu dar visibilidade a boas práticas 
já implementadas e coligir informação que permitisse sugestões de 
outras que possam ser introduzidas no atendimento a vítimas (e ofen-
sores). 

Em relação às vítimas, visou-se conhecer a sua perspectiva acerca 
do fenómeno de que são sofredoras, das explicações que apontam para 
o mesmo, do papel desempenhado por testemunhas do processo, 
do atendimento de que usufruem (condições humanas e materiais 
de acolhimento), entre outros aspectos. 
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No respeitante a outros intervenientes, diligenciou-se, ainda que 
de modo menos aprofundado, conhecer as perspectivas dos respon-
sáveis pelas áreas da saúde, da justiça e da solidariedade social. É a partir 
da conjugação do conhecimento da acção destas diferentes entidades 
que se pode aceder com maior realismo ao circuito que as vítimas per-
correm e à forma como são atendidas4. 

O enquadramento sócio-demográfico serve, em nosso entender, para 
uma melhor compreensão do fenómeno. Em sociedades em mudança 
e com diferenças significativas entre territórios, como acontece nas 
várias ilhas açorianas, este pode propiciar ao estudo da violência con-
jugal um enfoque centrado na estrutura territorial e social. Além de um 
maior aprofundamento sobre a percepção da violência, esta informação 
pode servir de base a uma melhor clarificação dos dados a geo-referenciar, 
bem como inspirar outros trabalhos neste domínio.

Para a prossecução dos objectivos delineados, dividimos este estudo 
em quatro Partes que passamos a apresentar sumariamente. Na pri-
meira trataremos dos contextos teóricos e sociais que envolvem a proble-
mática da violência conjugal, tanto em termos gerais, como nos Açores 
em particular. Na segunda realizaremos uma abordagem à violência 
conjugal denunciada nos Açores no período compreendido entre 2007 
e 2009. Na terceira falaremos das questões relativas ao atendimento, 
práticas e representações da actuação policial. Finalmente, na quarta 
apresentaremos alguns elementos empíricos recolhidos junto das vítimas 
e dos agentes que poderão ser considerados na melhoria do processo 
de actuação em casos de violência nas relações de tipo conjugal. Todo este 
conjunto de temas é precedido por uma Introdução Geral e o Relatório 
termina, naturalmente, com uma Conclusão Geral.

Mais especificamente, a I Parte é composta por três capítulos. O pri-
meiro contém três pontos: um dedicado aos principais traços teóricos 
da problemática da violência doméstica; outro referente à legislação 
nacional e regional, em especial no que respeita às alterações introdu-
zidas pela Lei n.º 112/2009 de 16 de Setembro onde se estabelece o “Regi-
me Jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à protecção 

4 Por opção editorial, tal como ao longo do texto será referido quanto a outras temáticas, será 
dada ênfase à perspectiva dos profissionais da PSP; a consulta da versão integral do Relatório 
Final permitirá aceder à informação e à sua discussão relativa às restantes entidades.
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e à assistência às suas vítimas”, que nos permitirão uma melhor com-
preensão do enquadramento legal em que actuam os vários interve-
nientes no processo; o terceiro ponto oferece uma breve descrição das 
várias Fontes utilizadas, as suas lacunas e limitações. Estas condicionam 
as metodologias adoptadas e análise dos diversos enfoques do fenó-
meno. Por último, são apresentados sumariamente os procedimentos 
metodológicos adoptados ao longo de todo o trabalho, que a equipa 
procurou diversificar, aliando abordagens de ordem quantitativa 
e qualitativa.

O segundo capítulo da I Parte atende às principais características 
sócio-demográficas dos Açores, dando-se especial relevo às temáticas 
relacionadas com a família, a educação e a situação profissional, vectores 
estruturantes das mudanças na sociedade e que melhor enquadram 
as relações de género na vida pública e privada. Julgamos de todo o inte-
resse situar a diversidade territorial das parcelas regionais, em especial 
as ilhas, daí o facto de neste capítulo se ter feito uma apresentação 
pormenorizada a esse nível. Procurou-se, desta forma, melhorar a com-
preensão geral sobre Açores, facilitando, por essa via, a posterior carac-
terização da vítima e do agressor.

No último capítulo desta I Parte faremos uma apresentação dos 
principais estudos realizados em Portugal sobre a violência conjugal, 
ou, de modo particular, dos respeitantes à violência sobre as mulheres, 
que são as principais vítimas de agressões físicas e pressões psicoló-
gicas5. Ainda que menos estudados que a globalidade do país, e na maioria 
dos casos não directamente comparáveis com a realidade nacional, os 
Açores têm sido objecto de alguns trabalhos específicos que achamos 
importante referir. Eles podem ajudar-nos a compreender, ou pelo 
menos, a melhor questionar algumas das especificidades que certos 
dados têm vindo a apontar, designadamente aqueles que respeitam às 
denúncias que apresentamos no ponto seguinte deste capítulo. Faremos, 
ainda, uma análise comparativa da informação mais genérica entre os 
Açores e a globalidade do país, circunscrita a algumas variáveis. Esta 
comparação entre a totalidade do país e apenas uma das suas regiões, 

5 Outras formas de violência e de discriminação, em especial no mundo profissional, ou até 
social, não serão aqui tratadas, embora seja uma faceta que não deixa de estar interligada 
com a vivência quotidiana que envolve a família e a vida no espaço doméstico.
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apesar de colocar algumas reservas quanto à proporção e diversidade 
dos universos em análise, não deixa de ser um aspecto importante a ter 
em consideração.

A II Parte está dividida em 4 capítulos nos quais se procura realçar 
a componente territorial. Tratamos a informação quantitativa existente 
na BD da DGAI que nos permite uma análise mais pormenorizada dos 
protagonistas, mais activos ou mais passivos, da violência exercida no 
contexto familiar e da sua responsabilidade na denúncia. Assim, tanto 
na análise das denúncias e ocorrências, como das variáveis caracteri-
zadoras da vítima, do agressor e da testemunha, respectivamente nos 
Capítulos 4, 5 6 e 7, surge não só a dimensão regional, como das várias 
ilhas.

A III Parte, formada igualmente por 4 capítulos, atende, de forma 
particular à PSP, entidade de apoio à vítima privilegiada no âmbito 
deste estudo, sendo que os métodos utilizados para a sua análise são, 
fundamentalmente, de ordem qualitativa, e foram delineados na sua 
maioria pela equipa do Centro de Estudos Sociais da Universidade dos 
Açores (CES-UA). Nos Capítulos 8 a 11, centramo-nos exclusivamente 
na PSP e no seu contexto de actuação. Isto é, procuramos aceder ao 
modo como as vítimas e os próprios elementos representam a violência 
conjugal e a intervenção policial nessa situação. Para um melhor enten-
dimento desta problemática não quisemos deixar de conhecer a percepção 
de algumas mulheres vítimas que será, de algum modo, posta em con-
fronto com as perspectivas da PSP.

A finalizar, na IV Parte, constituída pelos Capítulos 12 e 13, a nossa 
atenção dirige-se para as limitações verificadas ao longo do trabalho no 
sistema de informação e no apoio à vítima, mas também, e fundamental-
mente, para as melhorias que, em nosso entender, poderiam ser intro-
duzidas. É neste sentido que se apontam, no Capítulo 12, constrangi-
mentos e mudanças consideradas pela PSP e, no seguinte, o 13, se atende 
às sugestões que foram referidas pelas vítimas. São, no seu conjunto, 
elementos de análise que poderão sustentar a tomada de decisão para 
a melhoria de práticas profissionais e institucionais6.

6 O último capítulo do Relatório Final, na versão integral, é inteiramente dedicado às “Reco-
mendações com vista à melhoria das práticas policiais” direccionadas para os vectores 
do registo da denúncia, da formação dos agentes e da cooperação interinstitucional.
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Esperamos que a perspectiva de análise, agora apresentada, contribua 
para aprofundar o conhecimento da violência denunciada nos Açores 
e para a redução do fenómeno da violência doméstica, através da inter-
venção integrada de diferentes actores sociais, com especial relevância 
para o papel da Polícia de Segurança Pública nesse contexto de acção.





i parte
CONTEXTOS TEÓRICOS E SOCIAIS





33

Pretende-se, nesta I Parte, oferecer um enquadramento que contribua 
para a compreensão do objecto central em análise, ou seja, a violência 
conjugal denunciada. Tem-se presente, na abordagem efectuada, que 
os Açores são a região do país que, nos últimos anos, registou a maior 
expressividade numérica de denúncias sobre a violência doméstica, tal 
como consta do Relatório da DGAI – “Violência Doméstica 2008 – análise 
das ocorrências participadas às Forças de Segurança em 2008”. De resto, 
a intensidade deste fenómeno é apontada em estudos recentes (Lisboa 
e outros, 2009) e já tinha sido, de algum modo, referida em trabalho 
sobre a situação das mulheres nos Açores, realizado pelo CES-UA há 
cerca de 10 anos (Rocha e outros, 1999). 

Assim, em primeiro lugar, e ainda que de forma sucinta, abordar-se-
-ão alguns contextos teóricos da violência conjugal nas sociedades 
 actuais, independentemente desta ser ou não denunciada, ou seja, tendo 
em conta alguns dos factores explicativos do fenómeno, quer numa óptica 
individual e de dinâmica familiar, quer de estrutura social. Neste sen-
tido, afigura-se de especial relevo o suporte legislativo e a sua evolução 
em Portugal, dando particular atenção à sua configuração nos Açores, 
uma vez que a legislação tem uma influência directa na percepção e no 
conhecimento dos fenómenos de violência conjugal. Além de outros 
factores de ordem económica, social e cultural, a criminalização da 

INTRODUÇÃO
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violência permite uma nova consciencialização da mesma e aumenta 
a possibilidade da sua denúncia. 

Sendo que existem dois estudos bastante recentes sobre a violência 
doméstica, um relativamente a Portugal, (Lisboa e outros, 2008) e outro 
relativo aos Açores (Lisboa e outros, 2009), já acima referido, pareceu-
-nos que, apesar dos objectivos serem distintos dos que nos movem 
nesta investigação, haveria todo o interesse em realçar certos aspectos 
considerados de maior importância e que pudessem complementar 
 alguns dos nossos resultados. Do mesmo modo e, tanto quanto possível, 
de forma interligada, pretendemos mobilizar para esta I Parte infor-
mação especialmente pertinente, para o trabalho que agora se apre-
senta, existente no Relatório “Violência Doméstica 2008 – análise das 
ocorrências participadas às Forças de Segurança em 2008” produzido pela 
DGAI, como também já referido. 

Por último, consideramos fundamental a apresentação da situação 
e evolução sócio-demográfica recente dos Açores e de cada uma das 
suas ilhas. Esta é para nós, uma questão da maior centralidade, não 
tanto para estabelecer uma correlação directa entre as diferenças que 
porventura se façam sentir a este nível, mas porque consideramos que 
as desigualdades territoriais e demográficas são fundamentais para 
uma mais precisa compreensão da realidade açoriana (Rocha, 1991; 
2008), o que se aplica a este e outros trabalhos sobre a sua sociedade.
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1.1. Enquadramento teórico

A conjugalidade moderna é um espaço de expressão de afectos atra-
vessado por tensões que, na perspectiva de Singly (2000), resultam 
da dificuldade em conciliar a relação com o outro, com a necessidade 
de afirmação da identidade e projectos pessoais. 

Na perspectiva deste autor, as sociedades contemporâneas funcio-
nam segundo um modelo de referência, mais ou menos explícito, que 
opõe a esfera pública e a esfera privada e, aqui, legitima modelos de 
acção diferenciados: na esfera pública ao “indivíduo-cidadão” é reque-
rido um comportamento racional, eticamente orientado, enquanto que 
na esfera privada é expectável que o “indivíduo-pessoa” se oriente por 
uma lógica de acção afectiva e electiva, onde comportamentos “irracio-
nais” poderão ocorrer (1998). Neste sentido, compreende-se que, 
 durante décadas, os conflitos familiares tenham sido remetidos ao 
secretismo e silenciados na esfera pública e que só recentemente 
se reconheçam a conflitualidade e a violência nas relações conjugais 
como problema social. 

Consideramos, na linha de Sílvia Portugal (2000), que a conscien-
cialização pública desta questão se deve, em larga medida, à acção dos 
movimentos feministas e ao papel que as instâncias supra-nacionais 

CAPÍTULO 1

A.PROBLEMÁTICA.
DA.VIOLÊNCIA.DOMÉSTICA
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(ONU e UE) têm desempenhado na formulação de políticas públicas 
de combate ao problema e de redução dos danos. Paulatinamente, 
e mercê também de uma consciência alargada dos direitos humanos 
e da igualdade de género, as sociedades democráticas evidenciam sinais 
cada vez mais consistentes de intolerância social face à violência 
 conjugal.

Esta tem sido perspectivada, do ponto de vista sociológico, como 
“uma transgressão das normas e dos valores socialmente instituídos 
em cada momento” (Lisboa e outros, 2009: 27), importando, para 
o efeito, perceber qual a significação específica que os protagonistas 
dos actos socialmente codificados como violentos atribuem às suas 
 acções. A violência entre cônjuges pode assumir formas diferentes 
e apresentar uma variabilidade em termos de frequência e gravidade, 
mas a investigação sociológica tem evidenciado a sua transversalidade 
sócio-cultural, tratando-se de um fenómeno presente em diferentes 
culturas e classes sociais. 

Os estudos sobre a violência de género promovidos pelo SOCINOVA/ 
/CESNOVA (2006, 2008, 2009) têm realçado que o espaço doméstico 
é particularmente permeável à vitimização das mulheres e que estas 
apresentam uma probabilidade três vezes superior à dos homens de 
serem vítimas de violência doméstica. A investigação mostra ainda que, 
no contexto conjugal, a violência das mulheres contra os homens é mais 
restrita e “episódica” (Casimiro, 2008), podendo assumir um cariz 
 defensivo e com consequências físicas menos brutais.

Porque é que a violência conjugal vitimiza essencialmente as mu-
lheres? Como tem sido conceptualizada a violência perpetrada contra 
as mulheres no espaço doméstico? 

Mediante a leitura crítica da bibliografia, é possível perceber que 
estamos perante uma diversidade complexa de conceitos e modelos 
explicativos. Mas, sendo diversificados e diferenciados os discursos 
que versam as causas deste fenómeno, poderemos, para efeitos analí-
ticos, considerar que da literatura analisada emergem dois grandes 
modelos explicativos: os que constroem a sua abordagem a partir das 
interacções familiares – enfatizando, nomeadamente, as características 
psicológicas e a história pessoal dos intervenientes – e os que enten-
dem que os factores de ordem estrutural e ideológica, que enquadram 
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as realidades familiares, permitem compreender que a violência conju-
gal ocorre em estruturas sociais marcadas por profundas desigualdades 
de género. 

Gelles (1995) sistematiza, com particular acuidade, as explicações 
psicológicas e sociológicas que constroem as suas abordagens a partir 
das interacções familiares, distinguindo aqui uma diversidade de teorias 
– “dos recursos”, “a ecológica”, “a da troca e controlo social” e a “do 
ciclo de violência”. De entre as explicações construídas a partir das 
 características individuais dos protagonistas implicados nas situações 
de violência conjugal, predominam as concepções “do homem agressivo” 
e da “mulher masoquista” que, na perspectiva de Sílvia Portugal, cons-
tituem “bons exemplos de um ‘discurso’ duplamente construído pelo 
senso comum e pelas teorias científicas” (Portugal, 2000: 254).

E se o discurso sobre a personalidade da vítima – e da sua suposta 
irracionalidade – obscurece a compreensão do fenómeno, parece-nos 
que as explicações que encaram os agressores como pessoas que pade-
cem de alguma patologia também não contribuem para a sua clarificação, 
pois, e segundo Saffioti (1999), o número de violentadores que apre-
senta patologias mentais é irrisório. 

Mas a autora alerta para a utilidade do conceito de co-dependência 
para explicar a violência duradoura e repetitiva nas relações afectivas. 
Apropriando-se das reflexões de Giddens (1992), considera que o indi-
víduo co-dependente é aquele para quem a “segurança ontológica” 
e a “autoconfiança” advêm da dedicação à necessidade dos outros e um 
“relacionamento co-dependente é aquele em que um indivíduo está 
 ligado psicologicamente a um parceiro cujas actividades são dirigidas 
por algum tipo de compulsividade” (Saffioti, 1999: 87). Neste sentido, 
a violência torna-se parte integrante da relação e condição do seu pró-
prio funcionamento. 

No entanto, não podemos negligenciar que a incapacidade para 
romper com situações de violência conjugal “não se prende apenas com 
questões de ordem psicológica ou afectiva” (Portugal, 2000: 246), pois 
muitas mulheres acabam por prolongar relações conflituosas “por 
 razões eminentemente práticas” que derivam da ausência de capacidades 
financeiras que lhes permitam emancipar-se da situação e (re)construir 
a sua vida. 
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Também têm sido amplamente problematizados os efeitos psico-
lógicos desta violência, quer na mulher agredida, quer nas crianças 
 envolvidas nesses contextos familiares. Isabel Dias (2004) faz notar 
que a maioria das mulheres que estudou manifesta reagir com “confor-
mismo e tristeza” às situações de violência de que são vítimas. Outros 
investigadores salientam que “a mulher vítima de violência doméstica 
pode experienciar uma baixa auto-estima, depressão, ansiedade, senti-
mentos de impotência e culpa” e, também, que a vitimização interfere 
decisivamente com o desempenho parental e com “o sentimento de 
 segurança na vinculação com os seus filhos” (Sani, 2008: 125). 

Muitas mães abusadas tendem a concentrar grande parte dos seus 
esforços na avaliação dos estados afectivo-emocionais do seu compa-
nheiro, para “monitorizarem” possíveis surtos de agressividade, e debe-
lar, na medida do possível, os efeitos nocivos que esta ambiência hostil 
tem nas crianças. Mas a investigação também tem salientado que o ciclo 
de violência em que muitas mulheres se encontram enredadas, por vezes 
durante anos, pode induzir comportamentos muito agressivos para 
com os seus filhos (Sani, 2008).

No campo das explicações que enfatizam os factores externos à famí-
lia, assume-se que a violência conjugal é apenas uma das múltiplas 
manifestações da dominação social masculina. Apesar das mudanças 
sociais e políticas que, nos dois últimos séculos, têm ocorrido nas socie-
dades e nas estruturas e relações familiares, as mulheres continuam 
a ser as principais vítimas de violência conjugal e de discriminação 
 social (particularmente em contextos laborais). Segundo dados do 
Conselho da Europa, em 2005, a violência conjugal foi a principal causa 
de morte e invalidez de mulheres entre os 16 e os 44 anos e, na União 
Europeia, uma em cada cinco mulheres foi, no mínimo, uma vez na vida 
vítima de violência praticada pelo companheiro.

As teorias macrossociológicas, em especial as feministas, explicam, 
em nosso entender, porque é que no contexto da conjugalidade as mu-
lheres são, tendencialmente, vítimas de violência perpetrada por homens. 
Tornando central a noção de poder, assume-se que, quer na esfera 
 pública, quer na esfera privada, proliferam indicadores da subalterni-
zação da mulher e da sua subordinação a “padrões tradicionalistas 
de dominação masculina” (Torres, 2001: 58). 
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Como esta autora faz notar, é inegável que, no contexto da sociedade 
portuguesa, temos assistido à “erosão do modelo ideal de domesti-
cidade” da mulher e à generalização da actividade laboral feminina 
em todos os sectores de actividade. No entanto, o facto de as mulheres 
acederem ao mercado de trabalho em paridade com os homens não 
significa que tenham iguais condições laborais: a precariedade das 
mulheres, sinalizada, por exemplo, por piores condições remune-
ratórias e de progressão na carreira, pode justificar, no contexto conju-
gal, a sua maior dependência económica em relação ao companheiro. 
Por outro lado, continua a verificar-se uma acentuada assimetria de 
divisão nas tarefas domésticas (Amâncio & Wall, 2004), cabendo às 
mulheres as principais responsabilidades no que respeita à gestão 
quotidiana do lar e ao acompanhamento da educação e escolaridade 
dos filhos.

Os modelos de socialização de género tendem a acentuar estas com-
petências como sendo naturalmente características das mulheres, valo-
rizando não só a qualidade da maternidade e da gestão quotidiana do 
lar, como ainda, em muitos contextos culturais, a capacidade de aceita-
ção da dominação masculina; ou seja, há estruturas familiares nas quais 
o exercício do poder pelo homem é aceite como parte integrante da 
própria estrutura normativa do grupo. Neste sentido, a compreensão 
da conflitualidade e da violência conjugal passa pelo entendimento das 
dinâmicas familiares subjacentes a certas formas de conjugalidade. 

Uma das questões que a investigação tem desnudado, e que parece 
fazer sentido em contextos socioculturais similares aos contextos insu-
lares, remete para uma visão mais institucionalizada da vida em casal, 
em que o casamento é entendido como instituição que importa preservar 
a todo o custo e sacrifício (Torres, 2002), constituindo, neste contexto, 
a parentalidade uma responsabilidade socialmente perspectivada como 
indeclinável para as mulheres. 

Por outro lado, alguns contextos comunitários continuam a perspec-
tivar as questões conjugais como sendo exclusivas do domínio privado 
das famílias, demonstrando ainda uma grande tolerância face à violência 
conjugal. Muitas mulheres referem a ausência de apoio e concordância 
familiar, para romper relações conjugais conflituosas, como um factor 
fortemente dissuasor da denúncia (Dias, 2004). Dadas as características 
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sociais dos contextos insulares, onde a proximidade social permite 
e potencia o interconhecimento, poderemos admitir que as famílias 
resistam a divulgar, através da denúncia, realidades conjugais que estão 
nos antípodas de uma imagem idealizada de família, ou seja, um lugar 
de realização afectiva, de protecção e provedora do bem-estar dos seus 
membros. 

Frequentemente, o reconhecimento público da dominação mascu-
lina no contexto da estrutura familiar conduz a perspectivar como legí-
timo o exercício musculado do poder pelo homem no seio da família 
e é a mulher maltratada que acaba por sentir os efeitos dos mecanismos 
de pressão e controlo social, sendo-lhe imputada a responsabilidade 
pelos comportamentos que podem induzir as agressões7. Por seu turno, 
a ausência de controlo social sobre o agressor, e a impunidade dos actos 
que pratica, constituirão factores indutores da continuidade, ou mesmo 
incremento, da violência. 

A vulgarização de um discurso que culpabiliza as mulheres nos casos 
de violência conjugal acaba por ser interiorizado por muitas, que assu-
mem, explícita ou implicitamente, a culpabilização. Como refere Dias 
(2004), algumas mulheres remetem as causas da violência conjugal 
para o seu próprio comportamento e, frequentemente, para o incum-
primento do que se convencionou serem práticas femininas inalie-
náveis: a execução quotidiana de tarefas domésticas e o desempenho 
de funções parentais. Mas a marca do género está também presente 
quando as razões que justificam a agressividade radicam na infideli-
dade e/ou ciúmes, pois é socialmente esperado que o homem reaja 
com “virilidade”, ou seja, violentamente, em face de tais situações. 
Também, em muitos casos, a desobediência às ordens do marido 
ou o questionamento da sua autoridade podem justificar, no discurso 
das próprias mulheres, os maus-tratos de que são vítimas. Ora, estes 
pretextos acabam por reforçar uma ordem social que favorece os inte-
resses masculinos e as suas formas de subordinação e dominação das 
mulheres.

7 Num inquérito promovido pelo Eurobarómetro (1999) acerca da violência conjugal, cinco 
em cada dez europeus considera que o comportamento “provocador” da mulher se encontra 
entre as causas da violência masculina no seio do casal.
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Em Portugal, contamos já com algumas investigações que perspec-
tivam a violência conjugal no âmbito das relações sociais de género, em 
especial os estudos promovidos pelo SOCINOVA/CESNOVA (2006, 
2008, 2009). O presente estudo, contextualizado na Região Autónoma 
dos Açores, evidencia similitudes conceptuais com estas investigações, 
realizadas no país e na região, mas afasta-se nos propósitos e na trajec-
tória metodológica traçada. Desde logo, porque a abordagem metodo-
lógica dominante nos trabalhos referidos, designadamente de 2008 
e 2009, respeitantes ao Continente e aos Açores, é a extensiva, portanto 
de pendor mais quantitativo, enquanto que no presente trabalho foi 
utilizada uma combinatória metodológica, com utilização simultânea 
de análises extensivas e intensivas, como adiante explicitaremos.

No contexto internacional proliferam investigações, especificamente 
no campo da sociologia e da criminologia, que procuram compreender 
os factores que predispõem as vítimas de violência conjugal a notificar 
a polícia, enfatizando aqui as associações que a participação do caso 
às autoridades policiais manifesta com as características sociográficas 
da vítima e com o tipo/gravidade de incidente violento que induz a noti-
ficação (Akers & Kaukinen, 2009).

Do ponto de vista dos propósitos, e como já referimos anteriormente, 
a nossa investigação intenta compreender o fenómeno da violência 
conjugal nos Açores, na sua face mais visível, ou seja, a violência que 
é objecto de denúncia; aqui priorizamos, a par da percepção das víti-
mas, a concepção das forças de segurança interna (PSP)8. Tanto quanto 
nos foi dado a conhecer pelas leituras efectuadas, este trabalho revela-se 
pioneiro, no caso português, pelo facto de procurar desocultar as repre-
sentações mútuas que agentes das forças de segurança e vítimas formulam 
acerca da violência conjugal, bem como a avaliação que ambos formulam 
acerca das possibilidades e constrangimentos que permeiam a actuação 
das forças de segurança nos casos de violência conjugal.

8 Ainda que fazendo parte da versão integral do Relatório, nesta edição não é apresentada 
a análise das representações que outros actores, que integram os sistemas institucionais 
de apoio à vítima de violência conjugal, formulam acerca deste fenómeno, designadamente 
protagonistas do aparelho judiciário (Procurador Geral Adjunto) e de outras estruturas que 
actuam a nível da prevenção e remediação dos impactos da violência conjugal, em particular 
nas áreas da saúde e acção social. 
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1.2. Legislação recente em Portugal. O caso dos Açores

Os avanços legislativos efectuados a nível nacional seguem as alte-
rações internacionais cujos marcos fundamentais da contemporanei-
dade respeitam à Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Contra as Mulheres, de 1979; a Convenção para a Elimi-
nação da Violência Contra a Mulher, de 1993, bem como a Resolução do 
Parlamento Europeu para uma campanha de recusa da violência contra 
as mulheres, de 1997 (Bolieiro, 2003)

Em Portugal, a violência doméstica enquadrou-se durante muito 
tempo fora dos contornos de “crime público”, datando apenas de 2000 
(Decreto-Lei 323/2000 de 19 de Dezembro) essa designação. Com 
efeito, é na sequência do Plano Nacional de Luta contra a Violência 
 Doméstica, de 1999, que se traçam os principais objectivos para o com-
bate a este problema. Assim, a Lei nº 7/2000 de 27 de Maio “veio intro-
duzir alterações ao crime de maus-tratos, tipificado no artigo 152º 
do Código Penal Português” (Bolieiro, 2003: 718). 

Estas alterações de ordem legal propiciaram modificações signifi-
cativas relativamente à denúncia da violência, pois “anteriormente, 
se a vítima se opusesse à continuação do procedimento criminal este 
terminaria, ainda que não tivesse sido ela a dar início ao mesmo, através 
da queixa” (Bolieiro, 2003: 719). 

A problemática da violência doméstica, apesar de ser considerada 
um crime público desde 2000, só em 2007 foi objecto de um tratamento 
específico com a publicação da Lei n.º 59/2007 de 4 de Setembro, 
que consagra a violência doméstica como crime autónomo, agravando 
 o limite mínimo da pena, no caso de ser praticada na presença de 
 menores ou no domicílio da vítima.

Data também de 2007 uma Resolução da Assembleia da República 
(n.º 17/2007 de 26 de Abril) que reúne um conjunto de recomendações 
aceites por Portugal no âmbito da Campanha europeia “Parlamentos 
Europeus na Luta Contra a Violência Doméstica”.

Em 2009, após um prolongado debate parlamentar sobre diversas 
Propostas de Lei, foi publicada a Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro, que 
estabelece o “Regime Jurídico aplicável à prevenção da Violência domés-
tica, à protecção e à assistência das suas vítimas e revoga a Lei n.º 107/99, 
de 3 de Agosto, e o Decreto-Lei n.º 323/2000, de 19 de Dezembro”. 
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Com este diploma, Portugal concretiza a orientação da Decisão – Quadro 
n.º 2001/220/JAI do Conselho da União Europeia, de 15 de Março de 
2001, ao definir o estatuto da vítima em processo penal, bem como 
atende à do Conselho da Europa, de 14 de Junho de 2006, no que se 
refere à assistência a vítimas de crime.

O “Regime Jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, 
à protecção e à assistência das suas vítimas”, recentemente em vigor, 
configura o ‘estatuto de vítima’ no âmbito da violência doméstica, desde 
que é apresentada a denúncia (artigo 14.º). Consagra um quadro norma-
tivo de direitos e deveres, não apenas no âmbito judicial, mas também 
reconhece a necessidade de uma resposta integrada, em termos labo-
rais e sociais e de acesso aos cuidados de saúde de forma adequada. 
De referir ainda que a detenção do autor do crime de violência pode 
ocorrer “fora do flagrante delito” (artigo 30.º).

Data também de 2009 a Lei n.º104/2009 de 16 de Setembro, que esta-
belece o “Regime de concessão de indemnização às vítimas de crimes 
violentos e de violência doméstica”, e que visa garantir os meios neces-
sários às vítimas “que tenham sofrido danos graves para a saúde física 
ou mental, directamente resultantes de actos de violência” (art.º2, nº1) 
e que, por esse motivo, adquiram uma incapacidade permanente e percam, 
de forma notória, qualidade de vida.

Considerando o facto de, nos Açores, a única legislação existente, 
em matéria de violência doméstica, ser a Resolução n.º 143/2007, de 
28/12/2007, da Presidência do Governo a Lei agora aprovada, por força 
do n.º 2 do art.º 228.º da Constituição da República Portuguesa, será 
aplicada na Região Autónoma dos Açores.

Para além dos diplomas legais que enquadram e definem o crime 
de violência doméstica, importa referir, como instrumentos de opera-
cionalização e medidas de protecção e assistência às vítimas, os Planos 
de Combate à Violência Doméstica que, desde 1999, começaram a ser 
publicados pelo Governo Português.

Na sequência do Relatório apresentado pela Equipa de Investigação 
da Universidade Nova de Lisboa, já anteriormente referido (Lisboa 
e outros, 2009), foi publicado o Plano de Combate à Violência Domés-
tica para os Açores através da Resolução do Conselho do Governo 
nº 50/2010, de 19 de Março. 
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1.3. Fontes e procedimentos metodológicos9 

Tendo como elemento fundamental da análise quantitativa a Base 
de Dados (BD), decorrente do registo dos autos de denúncia, fornecida 
pela DGAI, entendeu o CES-UA utilizar outros dados, designadamente 
os resultantes de: (i) visitas a Esquadras, Hospitais e Centros de Saúde 
do arquipélago; (ii) entrevistas semi-estruturadas a responsáveis das 
Esquadras; Hospitais e Centros de Saúde, bem como ao Procurador-
-Geral Adjunto e a mulheres vítimas de violência, nomeadamente as 
que residiam (ou já tinha residido) em Casas de Abrigo à data da colecta 
de dados; (iii) aplicação da Escala de Crenças sobre a Violência Conjugal 
a agentes da PSP; (iv) aplicação da Escala de Crenças sobre a Violência 
Conjugal e do Inventário de Violência Conjugal a mulheres vítimas 
de violência, residentes (e ex-residentes) em Casas de Abrigo à data da 
colecta de dados. Usaram-se, ainda, informações complementares 
 recolhidas junto da Rede de Apoio Integrado à Mulher em Situação 
de Risco, subsequentemente designada apenas por REDE.

Na BD considera-se a informação respeitante ao período compreen-
dido entre Julho de 2007 e Maio de 2009. Estes limites encontram a sua 
justificação na alteração que esta sofreu em 2007. Com a entrada em 
vigor do Sistema Estratégico de Informação (SEI) na PSP, as partici-
pações de violência doméstica passaram em 1 de Julho de 2007 a ser 
registadas através deste Sistema. 

De modo a viabilizar o tratamento e a análise dos dados resultantes 
da aplicação do Auto Notícia/Denúncia Padrão de Violência Doméstica 
e respectivo Anexo-Ficha de Avaliação de Risco10, foi desenvolvida 
uma base com todos os campos constantes deste, para ser alimentada 
pelas Forças de Segurança (FS)11. No ano de 2007 teve início a inserção 

9 Por opção editorial, sintetizámos substancialmente a justificação e descrição dos prin-
cípios e procedimentos metodológicos, os quais constam no original do Relatório Final, 
já referenciado;

10 Este instrumento foi criado por um grupo de trabalho constituído por representantes das 
áreas da Segurança Interna e da Justiça, no âmbito do II Plano Nacional contra a Violência 
Doméstica (PNCVD) - (RCM nº 88/2003 de 7 de Julho). Decorrente de um processo de 
revisão do Auto ocorrido em 2008, previsto no III PNCVD, foram implementadas no Auto 
e na respectiva BDVD algumas alterações, de modo a optimizar a qualidade dos dados, 
 prevendo-se que a mesma se reflicta nas análises a realizar a partir de 2010.

11 A actual BD e o respectivo formulário não comportam ainda os campos do Anexo A de Ava-
liação de Risco.
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sistemática da informação na BDVD, por parte da GNR e da PSP, sendo 
a DGAI a entidade gestora, decorrente das suas atribuições legais (Decreto-
-Lei nº 78/2007 de 29 de Março). No caso dos Açores, só a partir de 1 de 
Julho de 2007 os dados foram considerados fiáveis. Com base nesse 
universo foram identificados como casos válidos para a Região Açores 
1835 ocorrências que vão constituir a base de referência neste estudo.

Assim, o Auto de Denúncia constitui o instrumento utilizado pelas 
FS para recolha e registo sistematizado de informação facultada pelo 
denunciante, em geral a própria vítima, neste caso de violência conjugal. 
Servindo de registo da queixa dos cidadãos vítimas, permite construir 
bases de dados, nomeadamente a que serviu de suporte às análises apre-
sentadas neste estudo sobre os crimes de violência conjugal denunciados 
nos Açores.

De modo complementar, este estudo apresenta ainda dados cons-
tantes no INE e no SREA (Serviço Regional de Estatística dos Açores), 
bem como os resultados de outros estudos, especialmente os realizados 
no âmbito do CES-UA sobre a sociedade açoriana, ou outros que têm 
como especial enfoque as questões de desigualdade de género.

Como já antes anunciado, neste estudo foi utilizada uma combina-
tória metodológica, com utilização simultânea de análises extensivas 
e intensivas, pois consideramos que a combinação de métodos quanti-
tativos e qualitativos é de grande importância para os objectivos a que 
nos propusemos, ao permitir maior profundidade de análise e compa-
ração de dados. Como afirma Moreira, a combinatória metodológica ou 
triangulação “consiste na combinação de métodos de pesquisa (não 
similares) na medição de uma mesma unidade de análise”, pretendendo-
-se alcançar “os mesmos resultados com métodos distintos mas orien-
tados para a mesma dimensão do problema de investigação” (Moreira, 
2007: 62). 
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Abordagem metodológica quantitativa

Entre os dados de natureza quantitativa situam-se os presentes 
na BD fornecida pela DGAI, bem como os recolhidos através da Escala 
de Crenças sobre a Violência Conjugal e do Inventário de Violência 
Conjugal.

A Escala de Crenças sobre Violência Conjugal “permite avaliar as 
crenças em relação à violência física e psicológica exercida no contexto 
de relações de tipo conjugal” (Machado, Gonçalves & Matos, 2008:5). 
Trata-se de um instrumento composto por vinte e cinco itens que medem 
o grau de tolerância/aceitação do sujeito quanto à violência conjugal. 
Os respondentes manifestam a sua posição seleccionando uma resposta, 
entre cinco opções possíveis (desde 1 = discordo totalmente até 5 = con-
cordo totalmente).

O Inventário de Violência Conjugal, por seu lado, visa “identificar 
a vitimização e/ou perpetração de comportamentos abusivos, em rela-
ções de tipo conjugal” (Machado, Gonçalves & Matos, 2008:12). É defi-
nido por vinte e um itens que se reportam a três categorias de compor-
tamento: os fisicamente abusivos, os emocionalmente abusivos e os 
de coerção/ intimidação. Os respondentes deverão referir se, durante 
o último ano, adoptaram algum destes comportamentos no contexto da 
sua relação afectiva e, também, se o seu parceiro os adoptou em relação 
a si. No caso de existirem respostas afirmativas, os inquiridos deverão 
ainda referir quantas vezes ocorreu esse comportamento. Numa segunda 
parte do Inventário, o procedimento é repetido, reportando-se, porém, 
às relações anteriores dos sujeitos. Para efeitos de investigação, os par-
ceiros conjugais têm sido classificados como maltratantes se admiti-
rem ter utilizado pelo menos um dos comportamentos inventariados.

O tratamento da informação quantitativa, feita com recurso ao SPSS, 
permite a quantificação e a análise estatística do fenómeno da violência 
conjugal, tanto a nível da vítima, como do agressor e outros inter-
venientes, com a vantagem de possibilitar a interpretação global dos 
dados. Neste âmbito incluem-se métodos da estatística descritiva 
 e indutiva, além da apresentação de resultados da Análise Classifica-
tória Hierárquica Ascendente (ACHA), de dados clássicos e simbólicos 
(Bock e Diday, 2000). 
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Abordagem metodológica qualitativa

No que respeita à informação de natureza qualitativa, foram efectua-
das entrevistas12  a agentes responsáveis por Esquadras, a elementos 
de Centros de Saúde e Hospitais, a altos funcionários da Justiça e, ainda, 
a vítimas de violência conjugal.

Nesta colecta de dados optou-se por uma metodologia de cariz essen-
cialmente qualitativo, considerando que, deste modo, obteríamos infor-
mação mais rica, que possibilitaria uma análise mais aprofundada do 
fenómeno. Assim, optámos pela entrevista, pois esta permite ao inves-
tigador obter as respostas às questões da investigação através de uma 
conversa que se desenrola ao ritmo do discurso do entrevistado.

Essa colecta de dados foi realizada com recurso à entrevista em pro-
fundidade, individualizada e sem uma estrutura rígida, uma vez que 
neste tipo de entrevista apenas é dado ao entrevistado um tema de con-
versa e os sub-temas vão surgindo no desenrolar da entrevista.

Foram entrevistados os responsáveis por todas as Esquadras da Região, 
(Chefes, Subchefes, Subcomissários), dos três Hospitais (Directores 
do Serviço de Urgências/Médico, Assistente Social) e em todos os Cen-
tros de Saúde (Directores, Enfermeiros, Médicos, Assistentes Sociais, 
Vogal Administrativa, Vogal de Enfermagem13. 

Estas entrevistas, para além de propiciarem um mais amplo conheci-
mento sobre o fenómeno da violência conjugal nos Açores, contribuíram 
para a elaboração do guião de entrevista a utilizar junto das vítimas, 
o qual incidiu sobre a avaliação da relação durante o namoro, as prá-
ticas de violência doméstica durante a relação conjugal e as represen-
tações sociais sobre a violência doméstica.

Assim, para recolher a informação junto das vítimas elegemos a entre-
 vista semi-estruturada, pois esta permite maior liberdade de resposta 
sem que a entrevistada se afaste muito do tema, aliando à flexibilidade 
a possibilidade da recolha directa e imediata de informação. Por outro 
lado, esta técnica permite ao entrevistador a clarificação, o aprofunda-
mento e a compreensão das respostas, possibilitando uma muito maior 

12 Os guiões das entrevistas constam dos Anexos II, III, IV, V e VI do Relatório Final.
13 Nesta edição, apenas serão analisados e discutidos os resultados das entrevistas realizadas 

aos responsáveis das Esquadras.
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riqueza informativa, nomeadamente, como afirmam Pardal e Correia 
(1995), a fluência do discurso do entrevistado, revelando as suas per-
cepções, experiências, memórias, práticas, representações e atitudes.

As entrevistas às vítimas foram realizadas a dezasseis mulheres 
 indicadas pela REDE, oito das quais acolhidas em Casas de Abrigo e as 
restantes oito nos respectivos domicílios.

É importante salientar que estas entrevistas foram efectuadas apenas 
em São Miguel, em local e horário previamente combinado com as entre-
vistadas, foram gravadas e tiveram uma duração aproximada de duas 
horas, respeitando-se sempre os ritmos discursivos das entrevistadas.

Relativamente ao tratamento das entrevistas, utilizámos uma análise 
qualitativa que consiste em descobrir categorias e elaborar um esquema 
de relações entre elas que permita a obtenção de regularidades e de 
singularidades com vista a uma interpretação das narrativas, isto é, 
a análise de conteúdo categorial que, como afirma Bardin “funciona 
por operações de desmembramento do texto em unidades, em cate-
gorias segundo agrupamentos analógicos” (1995: 153), permitindo a 
desconstrução do discurso sem desvirtuar o conteúdo das informações 
fornecidas. 

O processo de georeferenciação foi outro procedimento adoptado 
no tratamento de dados provenientes da BD da DGAI mas, por opção 
editorial, não daremos conta das análises dele resultantes.
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2.1. População e família

Os trabalhos de investigação realizados ao longo dos últimos anos na 
Universidade dos Açores e que constam, em especial, do livro Socia
lizações Alternativas (Rocha e outros, 2008), permitem apresentar uma 
breve síntese sobre a evolução populacional e familiar dos Açores. 

Ao longo do período de 1981 a 2001 a sua população situa-se à volta 
dos 240 mil habitantes, sendo a diminuição um facto para a maioria 
das ilhas, que assim apresentam ritmos de crescimento demográfico 
relativamente distintos (Quadro 1). A variação percentual para a globa-
lidade do período é de 0,7%. 

CAPÍTULO 2

.ENQUADRAMENTO.
SÓCIO-DEMOGRÁFICO.DOS.AÇORES
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QUADRO 2.1.1. Evolução da população residente nos Açores, por ilha  (1981-2001)

Ilhas 1981 1991 2001

Santa.Maria 6.500 5.922 5.578

São.Miguel 131.908 125.915 131.609

Terceira 53.570 55.706 55.833

Graciosa 5.377 5.189 4.780

São.Jorge 10.361 10.219 9.674

Pico 15.483 15.202 14.806

Faial 15.489 14.920 15.063

Flores 4.352 4.329 3.995

Corvo 370 393 425

Açores 243.410 237.795 241.763

Fonte:.INE,.Recenseamentos.Gerais.da.População,.1981,.1991,.2001

Esta diversidade no que respeita à evolução da população, em grande 
parte dependente da dimensão territorial, não é nova, havendo, ao longo 
de todo o século XX, uma tendência de concentração nas ilhas de maior 
dimensão e mais densamente povoadas. (Rocha, 1991). Em 2001, 75% 
da população açoriana estava concentrada nas ilhas de S. Miguel e Terceira, 
contando a primeira com 54% do total de residentes no arquipélago. 
Bem diferente é a dimensão populacional do Corvo, com 0,2%, ou 
mesmo das Flores, Graciosa e Santa Maria, com percentagens da ordem 
dos 2%. O Faial e o Pico têm quantitativos semelhantes, de cerca de 
6%, um pouco mais elevados do que S. Jorge com 4%.

Resultado de intensidades distintas nas variáveis demográficas, 
tanto do movimento natural como migratório, mais no passado do que 
no presente, principalmente no que respeita às primeiras (Rocha, 1991), 
as várias ilhas dos Açores apresentavam em 2001 estruturas etárias 
 bastante diferenciadas14 (Gráfico 2.1.1).

14 Independentemente deste facto, os Açores são a região mais jovem do país. Este na sua 
globalidade apresenta em 2001 percentagens de Jovens e Idosos de, respectivamente, 
15,1%; e 18,4%, bem distintas dos 21% de Jovens e 13% de Idosos verificados no arquipélago 
açoriano. As estimativas para 2008 mantêm a mesma tendência com valores percentuais 
em Portugal no seu conjunto e nos Açores de, respectivamente: Jovens -15,3% e 18,8%; 
Activos – 67,1% e 68,8%; Idosos – 17,6% e 12,4%.
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Ainda que respeitem a estimativas, os valores para 2008, tanto a nível 
da globalidade do arquipélago, como das diversas ilhas, indiciam algumas 
alterações, em especial um rejuvenescimento no topo resultante de um 
acréscimo significativo na população em idade activa, ou seja, entre os 
15 e os 64 anos, conforme se pode constatar nos Gráficos 2.1.2 e 2.1.3.
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A confirmar-se esta evolução, aumenta a importância relativa da 
população adulta, aquela que é mais sujeita ao fenómeno da violência 
conjugal, tanto a nível da vítima como do agressor, conforme se verificou 
no capítulo anterior.

As mudanças sociais por que tem passado a sociedade açoriana 
reflectem-se também, de forma muito directa, nas características dos 
agregados familiares, que registam uma diminuição na sua dimensão 
média (Quadro 2.1.2), não obstante esta ser bastante superior à verifi-
cada no conjunto do país, que em 2001 registava uma dimensão média 
de 2,8 (Aboim, 2003:21).

Se a maior importância relativa respeitava já há algum tempo aos 
agregados com duas pessoas, o facto é que o seu número tem vindo 
 a aumentar nas últimas décadas. Mas é nos mais numerosos que o decrés-
 cimo mais se faz sentir, registando-se nos últimos 20 anos uma dimi-
nuição significativa do seu peso relativo – superior a 100%. Com efeito, 
em 1981 as famílias açorianas que tinham sete e mais pessoas correspon-
diam a 12% do total, enquanto que em 1991 a percentagem baixa para 
valores da ordem dos 9% em 2001 não atinge os 5% (Rocha, 2008).

QUADRO 2.1.2. Dimensão média da família nos Açores de 1981 a 2001 (%)

Ilhas 1981 1991 2001

Santa.Maria 3,52 3,43 3,07

São.Miguel 4,28 4,10 3,60

Terceira 3,72 3,46 3,23

Graciosa 3,07 2,89 2,72

São.Jorge 3,56 3,35 2,99

Pico 3,40 3,38 3,07

Faial 3,47 3,50 3,15

Flores 3,48 3,34 2,87

Corvo 3,43 3,02 2,74

Açores 3,92 3,74 3,37

Fonte:.INE,.Recenseamentos.Gerais.da.População.de.1981,.1991.e.2001
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Se o declínio é generalizado entre 1981 e 1991, não deixa, no entanto, 
de ser menos acentuado em S. Miguel, que ainda assim tem na última 
data uma dimensão média superior a 4 pessoas, enquanto que na Gra-
ciosa já é inferior a 3. Em 2001, esta barreira foi ultrapassada também 
pelas ilhas S. Jorge, Flores e Corvo. S. Miguel, apesar de ainda registar 
um número médio superior a 3,5 é uma das ilhas onde o declínio é mais 
significativo, já que em dez anos passa de uma dimensão média de 4,1 
para 3,6 indivíduos. 

QUADRO 2.1.3. Dimensão da família nos Açores, por ilha, em 2001 (%) 

Ilhas/n.º pessoas 1 2 3 4 5 6 7 e +

Santa.Maria. 16,6 24,6 21,4 21,8 9,0 3,9 2,8

São.Miguel 12,4 19,2 20,8 22,0 12,6 6,5 6,6

Terceira 13,1 24,6 23,2 21,8 10,6 4,2 2,6

Graciosa 22,2 30,7 21,8 14,8 6,2 2,4 1,9

São.Jorge 17,0 27,6 23,2 17,9 7,8 3,8 2,6

Pico 16,9 27,2 20,6 18,2 10,0 4,6 2,4

Faial 15,5 24,6 23,5 20,1 9,1 4,1 3,1

Flores 21,6 27,2 21,1 15,1 9,2 3,1 2,7

Corvo 31,6 20,6 17,4 14,8 7,1 5,8 2,6

Fonte:.INE,.Recenseamento.Geral.da.População,.2001

Em 2011, aquando do próximo recenseamento geral da população, 
é muito possível que se constate ainda uma maior diminuição na dimen-
são dos agregados familiares e um envelhecimento da sua estrutura, 
como consequência da diminuição da natalidade. No entanto, segundo 
valores estimados pelo INE para 2008, o Índice Sintético de Fecundi-
dade (ISF) indica que os Açores terão um valor superior ao conjunto do 
Continente, com um número médio de filhos por mulher de, respectiva-
mente, 1,5 e 1,4, sendo que este último é o valor encontrado também 
para a Região Autónoma da Madeira15. 

Um outro fenómeno demográfico que cremos relevante para o estudo 
em questão é o da divorcialidade. Se no início dos anos oitenta este era 

15 De sublinhar que actualmente (2008) os valores mais elevados já não respeitam aos Açores 
mas sim às regiões do Algarve, com 1,8 e de Lisboa com 1,6.
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pouco significativo, com uma Taxa Bruta de Divorcialidade (TBD) para 
a globalidade do arquipélago da ordem dos 0,5‰, o acréscimo que se 
segue é bastante elevado. Com efeito, constata-se que a variação ao 
longo dos anos oitenta é de cerca de 100%, para voltar a duplicar em 
2001, atingindo nesta data uma TBD de 2‰16. 

A nível das várias ilhas, não obstante as reservas relativamente 
à aplicação dos indicadores demográficos em fenómenos e populações 
de reduzida dimensão, observa-se que o aumento é generalizado.

Tendo em consideração um estudo sobre as mulheres nos Açores (Rocha 
e outros, 1999), e apesar das alterações verificadas nos últimos 10 anos, 
encontramos uma acentuada heterogeneidade no que respeita ao enten-
dimento sobre o divórcio, com dois grupos quantitativamente similares 
que se situam em posições claramente distintas. São-lhe bem mais favo-
ráveis, considerando-o como um direito, as mulheres mais jovens, que 
exercem uma actividade profissional e têm um nível educacional mais 
elevado. Neste sentido, pode-se entender uma progressiva aceitação 
da ruptura conjugal directamente associada a uma melhoria das qualifica-
ções e empregabilidade feminina, tal como acontece noutras sociedades, 
cujo modo de vida e valores se identificam com a actual modernidade.

De acordo com outros dados demográficos, mais recentes e que cremos 
relevantes nesta caracterização, tanto as mulheres como os homens 
nos Açores iniciam mais cedo do que a média nacional a vida conjugal 
por via do casamento - Portugal - 28,9 H – 27,3 M (anos) e os Açores  
- 27 H – 24,1 M (anos). As açorianas são também mais jovens aquando 
do nascimento do primeiro filho (25,4 anos), por comparação com 
a média nacional (27,8 anos), no ano de 2006 (Lalanda, 2008: 137). 
Em 2008, verifica-se que se mantém o aumento na idade média ao pri-
meiro casamento, que no caso do Continente é de 29,7 nos homens 
e de 28,1 nas mulheres, valores que para os Açores são, na naquela data, 
de 27,5 e 25, respectivamente. Assim, e apesar de os Açores registarem 
a mesma tendência, continuam a casar-se mais cedo do que no conti-
nente. Também a Taxa de Nupcialidade indica uma maior intensidade 
do fenómeno, pois, no ano de 2008, no arquipélago é de 5,5‰ e no 
Continente de 4‰.

16 A taxa de divorcialidade no continente em 2001 foi de 1,8‰.
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Para uma melhor compreensão do fenómeno da violência conjugal 
nos Açores, e até para a sua comparação com o todo nacional, cremos 
que não devem ser negligenciadas as características anteriormente 
apresentadas, de que se releva uma população adulta significativa, uma 
maior intensidade da nupcialidade, assim como a existência de agregados 
familiares de maior dimensão, embora estes apresentem diferenças 
significativas entre as várias ilhas.

2.2. Educação

O aumento do nível educacional da população açoriana, particular-
mente no que respeita aos últimos anos, é um facto que não deve ser 
negligenciado. No entanto, não podemos deixar de sublinhar que, em 
termos gerais, se está ainda longe dos níveis escolares que identificam 
as sociedades da moderna contemporaneidade. São insuficientes, de 
resto, para os desafios que se colocam a uma plena integração no mundo 
mais desenvolvido. Se as melhorias observadas no conjunto nacional 
são bem inferiores às registadas nos países europeus que lhe estão mais 
próximos, os Açores são das regiões do país onde os níveis educacio-
nais são mais baixos (Rocha, 2008a).

Segundo os dados do último Censo (2001) e como se pode observar 
no Gráfico 2.1.1, são cerca de 20% os que têm pelo menos o Ensino 
 Secundário e destes 7,7% o Ensino Médio e Superior, ou seja, a grande 
maioria da população açoriana está ao nível do 1º ciclo, grau que durante 
muitos anos correspondeu à escolaridade obrigatória.
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No contexto nacional, os Açores registam os menores quantitativos 
no que respeita ao ensino superior, com uma situação semelhante à que 
se observa no Alentejo e não muito distinta da Região Autónoma da 
Madeira. A maior representatividade da população feminina enquadra-se 
na realidade generalizada a todo o país e que, de resto, se aplica a todos os 
países mais desenvolvidos, designadamente dos da União Europeia. 
(Rocha, 2008a).

Relativamente aos menos qualificados, ou seja, os analfabetos, a situa-
ção dos Açores é mais favorável do que a da região alentejana, muito 
especialmente no que respeita ao sexo feminino. Mesmo por comparação 
com a Madeira, a região açoriana tem a este nível um melhor posicio-
namento, demonstrativo da maior desigualdade educacional existente 
naquelas regiões. De sublinhar a excepcionalidade dos Açores no que 
respeita a diferenças de género, pois é a única região onde as mulheres 
apresentam uma menor taxa de analfabetismo do que os homens.
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Se a escolaridade não constitui, por si só, um elemento de melhor 
vivência social, é, pelo menos, um instrumento que possibilita uma 
melhor compreensão das mudanças que se têm vindo a operar na socie-
dade da Região. Possibilita igualmente aferir das dificuldades económi-
cas e sociais, uma vez que, de um modo geral, os níveis de rendimento 
estão associados aos graus de qualificação. A este respeito convém lem-
brar que a maioria das famílias residentes nos Açores com menores em 
idade escolar detinha, há cerca de dez anos, um capital escolar bastante 
baixo: cerca de 50% com o 2º ou o 3º Ciclo do Ensino Básico, seguindo-
-se as que possuíam o 1º Ciclo, com 32%, o que, conjuntamente com 
as que não tinham qualquer nível de instrução, perfazia, sensivelmente, 
83% do total destas famílias. Eram em número muito inferior as que 
tinham o Ensino Secundário ou o Superior, pouco mais de 8% para 
cada uma destas categorias (Rocha e outros, 2005:83 e ss). 

Também no que respeita à educação, a situação observada em 2001 
coloca os Açores numa situação mais fragilizada para enfrentar os desa-
fios do mundo contemporâneo, sendo que este facto é particularmente 
evidente em algumas das suas parcelas.

2.3. Emprego e profissão

Segundo Piedade Lalanda, relativamente a valores de meados desta 
década, verifica-se que: “Na mesma medida em que as mulheres se esco-
larizam mais e durante mais tempo, aumenta o número daquelas que 
possui o ensino superior por altura do casamento… no entanto, uma 
vez casadas, poucas são as mulheres que alteram o nível de escolaridade 
até então atingido” (Lalanda, 2008:1140-1141). Esta situação remete-
-nos não só para a importância do casamento e da vida familiar, como 
também para a relevância dada à vida profissional, em contexto de 
 aumento do nível de escolarização. Segundo a mesma autora, “… quando 
questionadas sobre os domínios da vida que mais as realizam, as mulhe-
res, aponta[e]m os filhos e a vida conjugal, ficando num plano muito 
 secundário o mundo do trabalho” (Lalanda, 2008:1142). No mesmo 
sentido se pronuncia Fernando Diogo ao afirmar: “…quer a nível mate-
rial, quer a nível da realização pessoal, tendo como espaço de identifi-
cação a casa, os filhos e um investimento identitário no papel de mãe… 
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é, no contexto da sociedade açoriana, uma alternativa legítima e menos 
dolorosa que o ingresso no mundo do trabalho, podendo fundamentar 
a decisão de não trabalhar” (Diogo, 2008: 1113-1114).

Se actualmente os Açores continuam a apresentar uma população 
pouco qualificada, as mudanças têm sido uma constante, o que não pode 
deixar de interferir no modo de vida dos seus residentes. O contexto 
profissional pode justificar os baixos níveis de rendimento das famílias 
açorianas, em especial as que têm menores em idade escolar, cujo estudo 
referimos anteriormente (Rocha e outros, 2005:102 e ss). Apesar 
de corresponder a uma realidade de há quase uma década, pudemos 
detectar que cerca de 43% auferia menos que 550 euros mensais; 60% 
menos que 750 euros, valor que aumentava para os 77% se se conside-
rasse os 1000 euros. Os 1500 euros eram o limite máximo para quase 
90% dos agregados familiares. Segundo os dados do INE, de 2001, 
o valor percentual mais elevado respeita aos Trabalhadores Não Quali-
ficados, quantitativo muito superior ao conjunto das profissões mais 
bem remuneradas e socialmente prestigiadas17.

Em comparação com o todo nacional, os Açores registam uma situa-
ção mais gravosa, não só pela menor percentagem na população com 
profissões mais qualificadas, como pela maior importância relativa das 
menos qualificadas. 

No caso das mulheres e segundo o trabalho realizado há dez anos 
sobre a situação das mulheres nos Açores (Rocha e outros, 1999), cons-
tatou-se que a sua entrada no mercado de trabalho se tinha feito funda-
mentalmente nas profissões menos qualificadas, em especial naquelas 
que reproduziam os saberes aprendidos e realizados no ambiente 
doméstico, o que pode ajudar a compreender a menor importância 
dada à vida profissional referida no início deste ponto. Com efeito, 
também neste estudo se evidenciou: “Desprovidas de recursos que lhes 
permitam uma actividade profissional prestigiante e gratificante… 
vêem-se circunscritas ao lar - ou  até desdobram-se em tarefas seme-
lhantes no exterior - onde centram e concentram os seus saberes. 
O espaço doméstico é o enquadramento de uma vivência que se estru-
tura, assim, em torno da própria domesticidade, que dominam por 

17 INE, Recenseamento Geral da População, 2001.
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conhecimentos que foram adquirindo ao longo da vida” (Rocha e outros, 
1999: 207). Ainda que as citações anteriores respeitem a estudos reali-
zados há seis e dez anos, respectivamente, os temas tratados, corres-
pondentes a situações de práticas vivenciais, mas também de valores, 
não poderão ser hoje totalmente distintos.

No entanto, a evolução da entrada da mulher no mercado de trabalho 
tem vindo a aumentar nos Açores, acompanhando, assim, embora com 
algum desfasamento temporal, a tendência nacional. Se em 1991 a per-
centagem respeitante aos casais em que só homem trabalhava era 
60,5%, em 2005 o mesmo tipo de situação fica-se pelos 32% (Lalanda, 
2008:1142). Sem alterar significativamente o que anteriormente refe-
rimos, devemos sublinhar, em concordância com Licínio Tomás: 
“O peso do sector público, do turismo, das actividades de apoio às famí-
lias e à comunidade fizeram com que as gerações de mulheres mais novas 
obtivessem uma substancial fatia do emprego remunerado; o qual 
transformou, por vezes, mais as estatísticas da actividade feminina do 
que a posição da mulher no seio da família e da sociedade” (Tomás, 
2008: 1083).

O casamento e a maternidade representam dois acontecimentos 
importantes na construção do percurso de vida feminino e, de acordo 
com os resultados obtidos no Inquérito às Famílias no Portugal Contem-
porâneo (Lalanda, 2003), ocorrem em momentos muito próximos: 
37,8% das mulheres inquiridas nos Açores teve o seu primeiro filho 
no ano em que casou ou passado um ano e 66% já era mãe no final do 
segundo ano após o casamento.

Dada a entrada progressiva das mulheres no mercado de trabalho, 
o aumento da Taxa de Actividade Feminina passou de 28,7%, em 2000, 
para 34,9%, em 2006, um valor ainda distante da média portuguesa 
que se situa nos 62%. 

As mulheres açorianas têm, assim, vindo a concretizar, mesmo que 
a um ritmo mais lento, um modelo mais paritário de participação na 
sociedade, particularmente em termos da escolarização e do emprego. 
Todavia, e apesar das mudanças que possam ter ocorrido nos últimos 
anos, não cremos que se tenha alterado de forma significativa o tipo 
de inserção no mercado de trabalho, no qual uma parte significativa 
reproduz saberes e fazeres aprendidos no espaço doméstico.
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3.1. Estudos prévios

No contexto nacional, o primeiro estudo acerca da violência contra 
as mulheres foi realizado em 1995, por solicitação da Comissão para 
a Igualdade e para os Direitos das Mulheres (CIDM). Os casos de violência 
estudados eram os declarados no serviço de atendimento da CIDM, veri-
ficando-se que 52,2% das mulheres assumia ter sido vítima de pelo menos 
um acto de violência. Verificou-se, então, que a violência psicológica, 
conjuntamente com a física (agressões físicas diversas), são os dois tipos 
de violência que ocorrem privilegiadamente no espaço doméstico. 

Alguns outros estudos seguiram-se a este, sendo de realçar, como ante-
riormente sublinhamos, o trabalho de âmbito nacional realizado em 
2007 pela equipa liderada por Manuel Lisboa (Lisboa e outros, 2008).

Não pretendendo fazer uma referência exaustiva, destacam-se ainda, 
como muito significativos no contexto português, os estudos sobre a vio-
lência na família (Dias, 2004), o homicídio conjugal (Pais, 1998) e as 
representações sociais da violência conjugal (Casimiro, 2002, 2008).

O Inquérito “Violência de Género” (Lisboa e outros, SOCINOVA/
CESNOVA, 2009) dá conta que, em Portugal Continental, uma em cada 
três mulheres é vítima de violência e que “tal como em 1995, em 2007, 
a violência exercida contra as mulheres assume múltiplas expressões, 

CAPÍTULO 3

.OS.AÇORES..NO.CONTEXTO.
DA.VIOLÊNCIA.DOMÉSTICA.

EM.PORTUGAL
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com pesos estatísticos diferentes em relação ao total de vítimas – física 
(22,6%), sexual (19,1%), psicológica (53,9%) e de discriminação social 
(52,9%)”. Este inquérito dá conta que as mulheres são sobretudo vítimas 
de autores homens (75%) e que os perpetradores são cônjuges, compa-
nheiros, namorados (ou ex) (Lisboa, 2008: 3).

No que respeita à discriminação social, e ainda segundo o citado 
 Inquérito, salientam-se os valores e as práticas sociais que veiculam 
e fomentam a desigualdade de género, quer através dos media (“ima-
gens ou frases associadas à condição de ser mulher na televisão, jornais, 
rádio e/ou publicidade”) ou em contextos laborais (“quando procurou 
emprego, perguntarem-lhe sobre o estado civil, número de filhos, 
eventual gravidez e vontade de ter filhos”) e escolares (“valores difun-
didos na Escola que podem limitar o acesso das mulheres a certas 
 profissões e actividades”).

No caso dos Açores, o Centro de Estudos Sociais da Universidade 
dos Açores (CES-UA) realizou em 1998 um estudo sobre a Situação das 
Mulheres nos Açores (Rocha e outros, 1999), sendo que um dos capítulos 
respeitava precisamente à problemática da violência. Tendo como base 
um inquérito realizado em 1998 às mulheres das diversas ilhas dos 
Açores com idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos, afirmou-se 
na altura e em jeito de conclusão: 

“Apesar de todas as incertezas inerentes à análise de situações vivenciais 
íntimas, e até traumáticas, nas quais as pessoas se mostram particu-
larmente reservadas, impossibilitando um conhecimento adequado 
da realidade em estudo, parece-nos que ao tratar da problemática da 
violência contra as mulheres nos Açores, se pode concluir pela sua 
relativa extensão e gravidade. A vitimação é assumida por mais de 10 000 
mulheres, podendo perceber-se que há uma grande preocupação em 
ocultar certos factos, razões justificativas para a sua efectivação e, particu-
larmente, identificação dos responsáveis, pelo que a denúncia tem todas 
as condições para ser bastante reduzida” (Rocha e outros, 1999: 186).

Sem estabelecer qualquer análise diacrónica, achamos muito prová-
vel que a situação de violência tenha actualmente novos contornos e que 
a denúncia seja hoje uma realidade bem mais efectiva, como resultado 



63

não só de mudanças sociais, como das alterações legislativas anterior-
mente referidas.

Em 2003 foram editados 4 volumes temáticos coordenados por Rosa 
Maria Neves Simas - A Mulher nos Açores e nas Comunidades, nos quais 
a problemática feminina é o tema essencial. Ainda que os vários artigos 
não se centrem nas questões da violência, permitem boas perspectivas 
para o conhecimento da situação das mulheres açorianas de um modo 
sincrónica e diacronicamente alargado. Relevem-se os artigos e reflexões 
de Helena Bolieiro, Nélia Amaral, Maria Manuela Ferreira e Clarisse 
Canha, no IV volume, que abordam as questões específicas da violência. 

Em 2008 foram publicados os volumes V e VI, direccionados para as 
questões do trabalho, do qual se sublinham, no primeiro, os artigos de 
Piedade Lalanda, Licínio Vicente Tomás, Fernando Diogo, José Cabral 
Vieira e Suzana Nunes Caldeira que possibilitam uma melhor compre-
ensão das mudanças ocorridas a nível familiar e profissional, que, 
como sabemos, influenciam a vivência da conjugalidade. 

Como referimos anteriormente, a equipa do SOCINOVA/CESNOVA 
tem promovido diversos estudos que procuram captar as representa-
ções sociais da violência do ponto de vista da vítima. No seu conjunto, 
ou seja, além dos realizados para o Continente e os Açores, respectiva-
mente em 2008 e 2009, que são de natureza predominantemente quan-
titativa, utilizam abordagens metodológicas de tipo intensivo e extensivo 
e adoptam “uma análise multi e interdisciplinar que articula a Socio-
logia com a Psicologia, a Medicina, as Ciências da Educação e a Econo-
mia” (Lisboa, 2009: 16). 

Em 2009, a mesma equipa elaborou um estudo acerca da “Violência 
de Género” nos Açores, concluindo que nesta região “o conjunto da viti-
mação relativa à violência física, sexual e psicológica, exercida contra 
as mulheres com 18 ou mais anos, nos últimos 12 meses ou em anos 
anteriores, tem uma prevalência de 53,3%. Comparando com os resul-
tados obtidos no Continente (38%) em 2007, a prevalência da vitimação 
nos Açores é superior” (Lisboa e outros, 2009: 136). À semelhança 
de estudos anteriores também no contexto açoriano se verifica que a vio-
lência psicológica é a mais assumida pelas mulheres e os autores das 
agressões são essencialmente os maridos, companheiros ou namorados 
(actuais ou ex).
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Ainda segundo o referido estudo afigura-se-nos particularmente 
importante e preocupante a afirmação de que as vítimas destes actos 
assumem inacção no que respeita à denúncia da violência. Como é refe-
rido – “em apenas 12,9% dos casos, as vítimas referiram ter contactado 
instituições” (Lisboa e outros, 2009: 138), entre as quais se destaca, 
em primeiro lugar as Forças Policiais (9,6%) seguidas dos estabeleci-
mentos de saúde (5,5%) (Lisboa e outros, 2009:75). Sabemos que as 
consequências desta ausência de denúncia poderão, nalguns casos, ser 
fatais, mas teremos aqui de convocar apreciações socioculturais para 
perceber o que poderá conduzir as mulheres a silenciarem, durante 
anos, os actos de violência de que são vítimas. 

O estudo que temos vindo a referenciar (Lisboa e outros, 2009), 
aborda ainda a percepção das vítimas acerca das causas que justificam 
as agressões. Para as mulheres são o “ciúme/sentimento de posse” que 
justificam a sua vitimação, o que, em nosso entender, constituem indi-
cadores importantes que nos conduzem a equacionar o problema da 
violência como instrumento de controlo e como forma de manifestação 
do poder masculino no seio do casal. 

Ainda com base no referido estudo, aponta-se no caso açoriano para 
uma clara associação entre a vitimização e o desemprego, pois existe “uma 
maior probabilidade de tal ocorrer entre os desempregados (homens 
e mulheres) e quando há filhos economicamente dependentes” (Lisboa 
e outros, 2009: 141), o que conduz à necessidade de se equacionarem 
políticas integradas de prevenção e combate à violência conjugal.

O que estes estudos têm procurado desocultar é a violência “enquanto 
representação social, nomeadamente para a vítima: é esta que diz se 
representa como violento o acto que viveu” (Lisboa, 2009:15), sendo 
que os eixos de problematização são desenhados em torno das causas 
da violência e das suas formas de produção e reprodução social. 

3.2. Denúncia

Ainda no que respeita ao enquadramento da região açoriana no todo 
nacional, iremos em seguida fazer uma breve análise comparativa 
de alguns aspectos relativos ao fenómeno em causa. Como dissemos, 
seria melhor se a comparação fosse realizada com outras regiões do 
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Continente e Madeira e não com a globalidade do país. Neste escondem-
-se, muito provavelmente, desigualdades regionais, que ficam ocultadas 
pelas realidades maioritárias das grandes zonas metropolitanas, com 
modos de vida já distintos daqueles que caracterizam os territórios 
mais ruralizados do interior continental e das regiões insulares, em 
especial os Açores, agora em análise. 

É, pois, nesta situação diferenciada que irá ser analisada a violência 
conjugal registada nos Açores por comparação com a totalidade do país. 
Infelizmente não existem suficientes estudos comparativos de âmbito 
sociológico que dêem suporte devidamente fundamentado sobre as socie-
dades das diversas parcelas nacionais, pois as análises regionais são 
ainda incipientes no nosso país. A sincronia aqui apresentada, que 
é justificável, não pode, todavia, ignorar os diferentes tempos do desen-
volvimento e das mudanças sociais. Acresce-se, ainda, a utilização de 
um único ano, o de 2008, que não permite a análise de tendências nem 
os desfasamentos observados noutros fenómenos, além das limitações 
resultantes da pequenez de efectivos nos Açores, e consequente trata-
mento estatístico (ainda que rudimentar), dificuldade que se acentua 
quando aumenta o número de categorias utilizadas numa variável. 

Para a realização deste capítulo foram utilizados os dados extraídos 
da BD referente à violência conjugal no ano de 2008 em Portugal18 e foi 
aplicado um filtro à informação respeitante aos Açores no sentido de 
excluir as ocorrências que não tivessem sido registadas neste mesmo 
ano. Todos os gráficos foram criados a partir das percentagens válidas 
de casos, tendo sido excluídos aqueles em que não existia informação. 
Neste sentido, o número de ocorrências rejeitado nesta pesquisa foi, 
em termos absolutos, de 1028 casos na base de dados estatísticos dos 
Açores e de 18467 na base nacional. De referir ainda que em função 
da variável em análise serão referidos os casos válidos.

Um primeiro aspecto a que dedicamos a nossa atenção respeita à inter-
venção policial, seguindo-se algumas variáveis demográficas caracte-
rizadoras da vítima e do agressor e até do denunciante. A comparação 

18 Por facilidade, designamos nas legendas das representações gráficas as designações 
de Portugal e Açores, embora estes sejam parte integrante do todo nacional. Dada a sua 
pequena dimensão não alteram significativamente os dados globais que, fundamental-
mente, representam Portugal Continental. 
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dos dados nacionais com os regionais permite salientar que o motivo 
de intervenção policial não apresenta diferenças significativas. Em 
ambas as situações, a grande maioria das intervenções policiais é feita 
a pedido da vítima, sendo irrelevante a diferença registada pelos valores 
percentuais, respectivamente, 77% e 76%, a nível nacional e regional, 
facto que se estende às restantes situações, pois nem mesmo o maior 
quantitativo respeitante à intervenção dos familiares nos Açores é signi-
ficativo.

A entrada no domicílio19 apresenta variações em função de se reportar 
a dados nacionais ou regionais. A percentagem mais elevada (49,5%) 
na base de dados estatísticos nacional refere-se à entrada com auto-
rização verbal expressa da vítima, enquanto que no caso regional essa 
percentagem é de 56,1%. Segue-se o caso da autorização verbal expressa 
do denunciado e da vítima que se verifica em 33,2% dos casos dos Açores 
e em 39,2% dos casos nacionais. A terceira maior percentagem, com 
quantitativos muito distintos surge na opção com autorização verbal 
expressa do denunciado com 6,5% dos casos dos Açores e 6,4% nacio-
nais. Os restantes tipos de entrada nos domicílios apresentam valores 
residuais.

Na caracterização das vítimas, a realidade de ambos os territórios 
também não é muito distinta, pois a grande maioria é do sexo feminino, 
tanto na região Açores como a nível nacional, com valores percentuais 
de, respectivamente, 91,3% e 89,5%. Já no que respeita à idade, ainda 
que a curva seja semelhante, atinge nos Açores maior intensidade nas 
idades mais jovens, designadamente entre os 18 e os 34 anos, o que não 
deve ser dissociado da maior juventude da sua população, tanto mascu-
lina, como feminina. Lembramos que ao longo de todo o século passado 
os Açores foram uma das regiões mais jovens do país, facto que só mais 
recentemente já não partilha com a Região Autónoma da Madeira, nem 

19 Relativamente à entrada no domicílio, verificam-se 0,6% de casos sem esta informação 
na base de dados dos Açores e 3,4% na nacional, correspondendo a 1022 casos válidos 
na base dos Açores e 17848 na base nacional. Dos casos válidos, em 27% (Portugal) e em 
36,3% (Açores) houve entrada no domicílio. Deste modo, na grande maioria dos casos 
válidos em ambas as bases de dados, não se verificou entrada no domicílio (63,7% nos 
Açores e 73% da base nacional). Para a elaboração do gráfico “tipo de entrada no domi-
cílio” apenas foram considerados os registos válidos em que se verificou a entrada no 
 domicílio, excluindo-se os casos em que essa entrada não se verificou, correspondendo 
esses valores a 371 casos nos Açores e a 4023 casos em Portugal.
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com a Região Norte, como acontecia no passado. Nos Açores, como 
no conjunto do país, o número de ocorrências é maior à medida que 
aumenta a idade, registando-se o valor máximo nos 34 anos.20

As vítimas são maioritariamente casadas (Gráfico 3.2.1), sendo que 
o valor é relativamente mais elevado no caso dos Açores, com 69,9%, 
pois o total nacional regista 54,4% nesta categoria do estado civil. Em 
sentido inverso, as solteiras são em maior número no conjunto do país, 
com um valor de 25,9%, que nos Açores se fica pelos 12,8%. Nas res-
tantes categorias, com quantitativos bem mais reduzidos, as diferenças 
pouco se fazem sentir21. 

 
Se a prevalência do casamento, como condição da mulher em idade 

adulta, pode ser uma das justificações para os valores mais elevados 
de vítimas casadas nos Açores, o facto não pode deixar de ser subli-
nhando, pois deveria ser aprofundado, especialmente pelos elevados 
valores registados na globalidade do país. 

20 Em 1,5% dos registos na base nacional e 1,3% na dos Açores não foi disponibilizada essa 
informação, correspondendo a 1015 casos válidos nos Açores e a 18188 casos válidos em 
Portugal. 

21 Nas bases de dados nacionais e dos Açores há, respectivamente, 0,6% e 0,2% de valores 
omissos.
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É importante frisar que em 59,9% das ocorrências denunciadas nos 
Açores e em 62% das denunciadas em Portugal não foi registado o número 
de filhos da vítima (assumindo esta circunstância um valor bastante 
elevado), o que inviabiliza uma análise mais correcta desta variável.22 
Ainda assim, e com as reservas decorrentes desta situação, verifica-se 
que a percentagem de vítimas sem filhos ou com apenas um filho é consi-
deravelmente mais elevada a nível nacional do que regional, pois na pri-
meira situação englobam-se 32,9% de casos que não tem filhos e 34,1% 
que tem um filho, enquanto que nos Açores os valores são de 24,3% 
e 28,4%, respectivamente. Quando se trata de vítimas com dois ou mais 
filhos, a percentagem regional é bastante superior à percentagem 
 nacional, situação cuja justificação deve respeitar aos maiores níveis 
de natalidade que os Açores registam, tendo agregados familiares com 
dimensões médias mais elevadas, ainda que com diferenças significa-
tivas entre as ilhas e que é provável que se estendam também às mulhe-
res vítimas de violência conjugal, como anteriormente referimos.

Se atendermos agora às consequências físicas da agressão (Gráfico 
3.2.2), nomeadamente no que respeita a lesões, verifica-se que os Açores 
registam mais casos sem consequências para a vítima, com 52,6%, face 
aos 38,1% nacionais, seguindo-se os ferimentos ligeiros cujo valor no 
caso regional, de 46,3% é muito inferior ao da globalidade do país, com 
60,5%. Os ferimentos graves representam 1,1% nos Açores e não existem 
mortes registadas pelas FS.23 Já em Portugal no seu conjunto existem 1,3% 
de ferimentos graves resultantes da denúncia e 0,1% de mortes (9 casos). 

22 Os casos válidos são de apenas 412 nos Açores e 7025 em Portugal. Não havendo nenhuma 
variável que permita avaliar da existência de filhos não residentes no agregado familiar, 
a análise efectuada baseia-se no registo de  filhos que, à data da denúncia, viviam com a vítima 
ou com o agressor. Nesse sentido, poderão existir filhos, nomeadamente nos casos aqui 
considerados como “sem filhos”, que não residem com a vítima ou com o agressor.

23 Considerando a fonte que serve de base a este trabalho não há registo de mortes. No entanto, 
foi tornado público que em 2008 ocorreram nos Açores um número extraordinário de 
homicídios de mulheres na sequência de actos de agressão, mais concretamente 6 casos, 
sendo ainda de referir mais dois de tentativas de homicídio, conforme informação constante 
no sítio da UMAR. Não havendo especificação relativamente à sua inserção no contexto 
da violência conjugal ou no de violência doméstica, parece-nos que pelo menos uma parte 
deve respeitar a actos perpetrados pelo cônjuge ou ex-cônjuge, uma vez que na globalidade 
do país os valores respeitantes a estes são de, respectivamente, 54% e 28% (um total 
de 82%), sendo que os restantes se repartem por outros familiares e desconhecidos, com 
9% para cada uma destas categorias. (http://www.umar-acores.org/).
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Assim, numa primeira constatação pode entender-se que nos Açores, pelo 
menos no ano de 2008, as agressões surgem menos violentas nas suas 
consequências físicas. Ainda que não se possa estabelecer uma compa-
ração directa entre o entendimento da violência e sua denúncia, ou seja, 
entre os trabalhos coordenados por Manuel Lisboa, para o país e para 
os Açores, como o que estamos a realizar, é de notar que os actos de agres-
são a nível físico no arquipélago são relativamente mais significativos 
dos que os psicológicos, contrariamente ao que acontece na totalidade 
do país, onde estes últimos são preponderantes (Lisboa, 2008; 2009). 
Com efeito, se atendermos aos valores constantes no primeiro estudo 
realizado em Portugal sobre a violência doméstica, em 1995, que referi-
mos anteriormente, no enquadramento teórico, os valores da violência 
física e psicológica então encontrados para o conjunto do país não são 
muito distintos daqueles que Manuel Lisboa hoje indica para os Açores.

Assim, e independentemente da existência de algum desfasamento 
temporal entre a evolução da intensidade e das características da vio-
lência conjugal, nomeadamente sobre as mulheres, os valores disponíveis 
indicam consequências mais graves dos actos de agressão a nível do 
país do que da Região, embora a diferença não seja muito acentuada25. 

24 O campo consequências para a vítima não foi preenchido em 13,1% dos casos apenas na 
base de dados nacional.

25 Refira-se a propósito que, de acordo com informação da DGAI, os casos de Violência Domés-
 tica sinalizados no continente à GNR não incluem a categoria “sem lesões”. No entanto, 
só nos é possível comparar os registos efectuados junto da PSP, única força de segurança 
que actua neste domínio na Região Autónoma dos Açores.
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Neste sentido, também se percebe a existência de um quantitativo ligei-
ramente mais elevado no primeiro caso quando se trata da necessidade 
de internamento hospitalar, com 1,4% face aos 1% dos registados a nível 
dos Açores. 

Não sendo muito claro, para nós, o conceito subjacente à consideração 
de dependência económica, pressupomos que ele está previamente 
definido, sendo os valores comparáveis para todo o país, tal como deve 
acontecer com a diferenciação respeitante às lesões. 

Ainda que a grande maioria das vítimas não dependa economica-
mente do agressor, esta é uma realidade mais presente no país no seu 
conjunto do que nos Açores, com quantitativos de 76,2% e 68,1%, 
respectivamente.

A justificação das diferenças pode respeitar às características do 
emprego das respectivas populações, uma vez que a Taxa de Actividade 
Feminina é mais baixa nos Açores (Vieira, 2008: 1162). Assim sendo, 
muito provavelmente estaremos perante uma desigualdade mais depen-
dente da estrutura económica e empresarial do que do fenómeno da 
violência conjugal.

De um modo geral, as características demográficas das vítimas são 
bastante semelhantes a nível nacional e regional, sendo que a diferença, 
observada num único ano, parece estar mais dependente da diversidade 
das respectivas estruturas sociais.

No que respeita ao agressor, e obviamente em sentido inverso do 
que foi observado nas vítimas, verifica-se que ele é maioritariamente 
do sexo masculino, existindo apenas 9,9% no caso da globalidade do país 
e 8% nos Açores de mulheres denunciadas como sendo as agressoras. 
Tal como pudemos observar em relação à idade das vítimas, também 
quanto aos agressores predominam as idades adultas jovens.

Cremos que as oscilações registadas a nível açoriano estão, fundamen-
talmente, dependentes da pequenez de efectivos nos diversos níveis 
etários, facto que também já acontecia no caso das vítimas. A diminuta 
diferença, de quatro anos de idade, no que respeita aos valores máximos 
do país e da região, respectivamente, 38 e 34 anos, pode ter a sua justifica-
ção na referida pequenez de efectivos na observação de um único ano, o de 
2008. Também não é de negligenciar a maior juventude da população 
do arquipélago no contexto nacional, a que também já fizemos referência.
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As desigualdades encontradas nas categorias do Estado Civil, desig-
nadamente nos casados e solteiros, são idênticas à verificadas para 
as vítimas, o que nos leva a pensar que a justificação está, pelo menos 
em parte, na maior intensidade da nupcialidade nos Açores. De qualquer 
modo, e não obstante as diferenças, a maioria dos agressores é casada 
(Gráfico 3.2.3), o que não surpreende por se tratar de violência conjugal.

É importante realçar que a falta de informação no campo “número 
de filhos do denunciado” é muito elevada, tal como acontecia em relação 
ao número de filhos da vítima. Em 67% das ocorrências denunciadas 
em Portugal e em 63,7% das denunciadas nos Açores não foi registado 
o número de filhos do agressor.27 

À semelhança do que ocorria na análise da vítima, a grande maioria 
dos agressores não tem filhos ou tem um ou dois filhos, com uma per-
centagem acumulada de 86,1% nos Açores e 92,2% na totalidade de 
Portugal. Das ocorrências registadas nos Açores, 34% não tem filhos, 
e 27,3% tem um filho, sendo estas percentagens mais baixas do que 
a nível nacional, onde 42,2% não tem filhos e 31,2% tem um filho. 
A diferença verificada nestas duas categorias inverte-se nas seguintes, 

26 É desconhecido o Estado Civil do agressor denunciado em 0,7% dos casos nos Açores e em 
5% dos casos nacionais.

27 O valor de casos considerados válidos é pequeno correspondendo a apenas 373 casos nos 
Açores e a 6093 casos em Portugal. 



72

em que passam a ser os Açores a registar maior percentagem a partir 
dos dois de filhos. Como anteriormente, a justificação deve ser encon-
trada na maior intensidade da natalidade nos Açores, cujo declínio 
se faz sentir mais tardiamente.

A grande maioria dos agressores não depende economicamente 
da vítima, o que acontece apenas em 10,2% dos casos a nível nacional 
e 7,8% dos registados nos Açores, quantitativos bem mais baixos dos 
que os registados nas vítimas e que deve estar associado a uma maior 
Taxa de Actividade Masculina.

Se considerarmos agora o tipo de relacionamento existente entre 
a vítima e o agressor, constata-se que, em ambos os territórios, mais 
de 80% vive em conjugalidade, apesar de não serem de minimizar os 
quantitativos respeitantes a relações maritais passadas, com valores de, 
respectivamente, 18,3% e 15,8%, para o conjunto do país e para os Açores. 

Ainda que a agressão entre namorados e ex-namorados seja quanti-
tativamente diminuta, poderá estar diluída em alguns casos nas catego-
rias de conjugalidade28. No entanto, esta etapa da conjugalidade deve 
passar a merecer uma atenção particular por parte das forças da PSP. 

Ainda que a consideração da presença dos menores tenha maior 
acuidade numa análise da violência doméstica, e não exclusivamente 
da que acontece no contexto da conjugalidade, são de sublinhar as 
ocorrências presenciadas por menores: 48,1% dos casos válidos a nível 
nacional e 57,4% a nível regional, uma diferença possivelmente relacio-
nada com a desigual intensidade da fecundidade e da estrutura dos 
agregados familiares entre os dois territórios em análise.

A informação sobre quem faz a denúncia no campo “tipo de denun-
ciante” não é disponibilizada em 41,6% das ocorrências denunciadas 
nos Açores e em 34,8% das denunciadas em Portugal, o que são valores 
demasiado elevados para que se possa ter uma leitura segura29. Todavia, 
pelos dados analisados, constata-se que o denunciante da agressão é, 
na grande maioria das vezes, a própria vítima. Com efeito, em 88,3% 
dos registos nacionais e 98,5% dos Açores é a vítima a denunciar30.

28 Refira-se a propósito que, segundo a DGAI, no Auto em vigor durante os anos em análise, 
a PSP não contemplava a categoria “namorado” ou “ex-namorado” utilizada pela GNR 
a nível do continente, o que em parte poderá explicar o número diminuto de ocorrências.

29 Nos Açores foram considerados válidos 600 casos e a nível nacional 12035.



73

Com similitudes nas características demográficas da vítima, tanto 
no contexto nacional como regional, e diferenças que também são seme-
lhantes, podemos concluir que os intervenientes nos actos de violência 
conjugal têm nos Açores um perfil genérico praticamente igual ao obser-
vado na globalidade da país. As desigualdades, na generalidade pouco 
significativas, devem corresponder a diferenças na estrutura social 
e dos fenómenos que a determinam.

30 Este dado reforça-se quando comparado com a variável que mede o motivo de intervenção, 
onde se regista que, na grande maioria dos casos, é a própria vítima quem solicita a inter-
venção da PSP. No entanto, a ausência de informação explícita quanto ao “tipo de denun-
ciante” poderá indiciar um preenchimento incompleto do auto de denúncia de violência 
doméstica.
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A contextualização teórica sobre a violência conjugal e a descrição 
e análise da situação observada a nível nacional e regional reforçam 
a importância deste fenómeno, designadamente na sociedade açoriana. 
Apesar de poder existir na Região uma maior intensidade do fenómeno, 
e até da sua denúncia, não se assinalam diferenças significativas, quer 
no que respeita ao sexo, como à idade ou ao estado civil das vítimas 
e dos agressores, que aqui se caracterizam pelos padrões nacionais e inter-
nacionais. As vítimas são normalmente mulheres, em idade adulta 
 jovem e preponderantemente casadas, e os agressores são na sua grande 
maioria homens.

Um aspecto a realçar respeita ao conhecimento que procuramos apre-
sentar da realidade sócio-demográfica do conjunto do arquipélago, 
cujo conhecimento específico reputamos da maior importância quando 
se pretende, como é o caso, compreender e actuar nas suas sociedades. 
Por isso, sublinhamos as principais características familiares, culturais 
e profissionais. 

Em termos de síntese, podemos referir que as condições materiais 
e sociais pouco favoráveis, ainda que extremamente desiguais, mas em 
plena mutação, indiciam alterações relevantes nas relações de conju-
galidade e no papel da mulher na família e na sociedade, elementos de 
mudança social a ter conta na análise da violência conjugal nos Açores. 

CONCLUSÕES
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Os dados que suportam a análise que a seguir se apresenta respeitam 
ao período compreendido entre Julho de 2007 e Maio de 2009, uma vez 
que, de acordo com a informação prestada pela PSP nos Açores, apenas 
a partir de Julho de 2007 poderíamos considerar que as inserções das 
denúncias na BD já tinham sido uniformizadas através do Sistema 
 Estratégico de Intervenção (SEI).

Dividimos esta parte em quatro capítulos: um primeiro respeitante 
às denúncias e ocorrências, seguido dos de caracterização da vítima, 
do agressor e das testemunhas, sendo que a este último foi dada uma 
menor relevância. Com efeito, é nas vítimas e nos agressores que con-
centramos a maior parte da análise, procurando, identificar os seus 
perfis, com base em técnicas estatísticas adequadas.

A análise foi elaborada tendo em conta as variáveis, “Sexo”, ”Idade”, 
“Habilitações Literárias”, “Situação face ao emprego” e “Profissão”, 
focalizando-nos, sobretudo, na globalidade dos Açores e em cada ilha, 
sem discriminar, portanto, diferenças e semelhanças entre as várias 
unidades geográficas consideradas31.

INTRODUÇÃO

31 Tal como aludimos anteriormente, e por opção editorial, não se discriminam os dados 
concelhos e freguesias, ainda que estes façam parte do relatório original, pelo que podem 
ser consultados: www.dgai.mai.gov.pt e www.ces-ua.uac.pt
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Um primeiro aspecto que entendemos analisar, antes mesmo de apro-
fundarmos a caracterização da vítima e do agressor, prende-se com 
uma maior especificação das denúncias e das ocorrências, já abordadas 
em termos muito genéricos no capítulo 2, ou seja, quando fizemos 
a inserção da problemática da violência conjugal dos Açores no contexto 
nacional. Entendeu-se, ainda, separar neste capítulo a análise das de-
núncias da das ocorrências, procurando, neste âmbito, realçar o signi-
ficado próprio de cada uma delas. Não obstante a sua base comum – 
o acto de agressão, a denúncia depende de uma decisão do próprio 
agredido ou de outrem, pelo que convém fazer a distinção entre ambas 
as situações. Além disso pode haver uma diferença significativa quanto 
ao momento e local, que cumpre especificar para que, posteriormente, 
se fundamentem medidas de interligação com as outras entidades 
 envolvidas no apoio à vítima.

De qualquer modo, e seguindo, tanto quanto possível, a repartição 
territorial adoptada neste Estudo, iremos começar por atender à globa-
lidade da Região, seguindo-se as ilhas, ainda que, como referimos 
 antes, sem pormenorizar a totalidade dos dados.

CAPÍTULO 4

.DENÚNCIAS.E.OCORRÊNCIAS
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4.1. Os Açores

4.1.1. Denúncia

Embora a Região Autónoma dos Açores seja constituída por nove 
ilhas, encontra-se repartida em três Divisões Policiais, nomeadamente, 
Ponta Delgada, Horta e Angra do Heroísmo, (cidades capitais da divisão 
administrativa por distritos32 anterior ao regime autonómico), que recep-
cionaram, respectivamente, 74,8%, 11,8% e 13,4% das denúncias 
de violência conjugal.

A grande diversidade quanto às distribuições de frequências das 
 denúncias por Divisão Policial encontra uma primeira justificação 
na desigualdade demográfica dos territórios considerados. Com efeito, 
só a ilha de S. Miguel tem mais de metade da população do arquipélago, 
embora o peso demográfico desta ilha, conjuntamente com a de Santa 
Maria, apresente uma importância percentual inferior à observada 
para as denúncias da Divisão Policial de Ponta Delgada.

A esta diferença deve corresponder um volume de trabalho bem dis-
tinto entre as unidades consideradas, reflectindo-se, assim, em neces-
sidades de recursos humanos e materiais também bastante desigual. 
Além disso, as FS, no caso a PSP, actuam em meios cuja diversidade não 
se confina à dimensão populacional, sendo necessário ter em conta 
 outras características dos vários meios envolventes.

As FP actuam fundamentalmente a pedido da vítima, que surge como 
a principal denunciante do acto de agressão, quer a nível global, quer 
por divisão policial, o que torna as restantes situações bastante residuais, 
embora possa sobressair o conhecimento directo, por parte da PSP, 
e a informação dada por familiares.

Não se verificam diferenças entre os motivos de intervenção policial, 
sendo que a categoria – “a pedido da vítima” regista sempre valores 
muito elevados, próximos dos 75%. 

32 Distrito de Ponta Delgada que englobava as ilhas de S. Miguel e Santa Maria; Distrito de 
Angra do Heroísmo que integrava as ilhas Terceira, Graciosa e S. Jorge e distrito da Horta 
com as restantes ilhas, ou seja, Faial, Pico, Flores e Corvo.
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4.1.2. Ocorrências

Nesta subsecção, pretende-se dar uma visão das ocorrências com base 
nas mesmas variáveis consideradas na anterior análise das denúncias, 
tentando sublinhar-se algumas similitudes ou diferenças relativamente 
às duas situações.

O dia da semana em que a percentagem de ocorrências é mais baixa 
é a Quinta-feira (12,6%), aumentando os valores progressivamente 
desde Sexta-feira a Domingo, dia em que atinge os 17,5%, voltando 
novamente a diminuir até a Quinta-feira.

Constata-se também que o período em que há um menor número 
de ocorrências é entre a 1 e as 9 horas da manhã, que corresponde 
a cerca de 13,8% do total. À medida que as horas vão passando, a percen-
tagem de ocorrências vai aumentando, passando para 19,5% entre 
as 10 e as 14 horas, 29,8% entre as 15 e as 19 horas e, por fim, 36,9% 
entre as 20 e a 24 horas.

Parece, assim, poder afirmar-se que não há grandes desigualdades 
entre o dia e a hora da ocorrência e os da denúncia, sendo que o Domingo 
é não só um dia em que existem mais actos de agressão, mas também 
mais denúncias, decorrendo muito provavelmente pouco tempo entre 
as duas situações. De realçar que o Sábado regista também um quanti-
tativo elevado na ocorrência, logo a seguir ao Domingo, o que não acontece 
na denúncia. Tendo em conta as informações anteriores, pode pensar-se 
que uma parte das denúncias, em especial as referentes às agressões 
realizadas na noite de Sábado, é feita no dia seguinte. 

Sendo socialmente compreensíveis os valores acima analisados, 
uma vez que correspondem aos momentos de descanso laboral e de 
maior possibilidade de permanência conjunta do casal na sua residência, 
não deixam de evidenciar a necessidade de reforços nas entidades de 
apoio à vítima envolvidas, designadamente por parte das FP mas não só. 
Também os Centros de Saúde e Hospitais, bem como outras associa-
ções de apoio não podem deixar de tomar em consideração esta realidade, 
relevando-se a necessidade de um bom planeamento e interligação entre 
as várias entidades.

O local das ocorrências é geralmente a residência (80,1%9), seguindo-
-se a via pública com 15,6%. Podemos também referir que um caso (0,1%) 
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ocorreu num Centro de Apoio à Vítima, quatro casos (0,2%) em estabe-
lecimentos de ensino e 5 casos em estabelecimentos de saúde (0,3%).

Ainda no que respeita aos motivos da intervenção policial, é inte-
ressante o seu cruzamento com o local e hora da ocorrência, conforme 
se apresenta nos Gráficos 4.1.2.1 e 4.1.2.2, nos quais se constata que, 
apesar da preponderância continuar a ser a informação da vítima, o co-
nhecimento directo das FS quando se trata dos espaços públicos não 
deixa de ter alguma importância. De realçar ainda a informação dada 
por familiares, principalmente à noite.
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Um dos aspectos importantes na análise do fenómeno da violência 
doméstica é o seu carácter de excepcionalidade ou, em sentido contrário, 
a sua continuidade ao longo do tempo. A reincidência torna-se, assim, 
uma informação relevante. Todavia, no nosso caso apenas dispomos 
da informação sobre a existência de ocorrências anteriores em 492 dos 
1835 registados, ou seja, um valor correspondente a 26,8% do total33. 

No que respeita às consequências dos actos de agressão constata-se 
que a grande maioria não tem gravidade a nível físico, o que de modo 
algum desvaloriza outro tipo de consequência, nomeadamente as de 
natureza psicológica. 

Através dos registos analisados, verificamos que 0,9% das agressões 
resultaram em ferimentos graves para a vítima e que 45,3% resultaram 
em ferimentos ligeiros, não se tendo verificado lesões físicas visíveis 

33 Segundo informação da DGAI, a migração dos dados do SEI para a BDVD nesta variável 
possuía então falhas pelo que os quantitativos não estão completos e, consequentemente, 
não são fiáveis.
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em 53,7%. Das ocorrências que resultaram em ferimentos graves, 
 sabemos que em 0,7% dos casos a vítima teve internamento hospitalar 
e que em 0,4% recorreu a baixa médica.

4.2. Nas ilhas

Procurando um melhor conhecimento da realidade regional, apre-
senta-se em seguida a distribuição das denúncias e ocorrência por ilha 
(Gráfico 4.2.1). É importante realçar, desde já, que em 242 das denún-
cias (13,2 % do total), efectuadas no período em análise, não é indicada 
a ilha de ocorrência, existindo, deste modo, apenas 1593 casos váli-
dos34. 

É de sublinhar que 75% das ocorrências denunciadas às FS é referente 
a São Miguel, embora a dimensão populacional desta ilha no contexto 
regional seja comparativamente menor, com 54% da totalidade dos 
habitantes dos Açores em 2001. Salienta-se, também, o valor registado 

34 Os casos indicam apenas a ilha de registo da ocorrência pela PSP.



87

na Terceira, que é de 11,2%, quando esta ilha possui 23% da população 
açoriana na mesma data. Nas restantes ilhas, podemos salientar a baixa 
percentagem de ocorrências verificadas na Graciosa (0,8%) e Flores 
(0,9%) e a inexistência de denúncia na menor ilha do arquipélago, o Corvo. 
Ou seja, parece, à partida, não haver conformidade entre os dados popu-
lacionais e a intensidade do fenómeno da violência conjugal. Estes valo-
res têm, no entanto, de ser analisados com cuidado, pois não implicam 
necessariamente a existência de mais violência conjugal na ilha de São 
Miguel e de menos na Terceira. Importa sublinhar que, além das dife-
renças no volume demográfico, os dados se referem apenas às denúncias 
efectuadas às Forças Policiais que, no caso dos Açores, respeitam unica-
mente à PSP, como já diversas vezes temos salientado. 

O trabalho realizado pelas diversas esquadras, a maior ou menor orga-
nização interna da instituição, como a maior ou menor proximidade 
e relacionamento com a população, são factores a ter em consideração 
e que devem ser analisados também em conjunto com as características 
locais35.

As Taxas de Incidência, representadas no Gráfico 4.2.2, permitem 
uma melhor aproximação à intensidade do fenómeno, embora não deixem 
ainda de ser influenciadas pela estrutura demográfica, sabendo-se que 
a violência conjugal afecta de modo diferenciado os vários estratos 
populacionais, em especial as diferentes faixas etárias. Assim, uma ilha, 
ou concelho, com uma população mais jovem, tem mais probabilidade 
de apresentar Taxas de Incidência mais elevadas.36

35 Para tal, sugere-se a consultado do Relatório original.
36 Esta é uma questão que se coloca em qualquer taxa que relacione os acontecimentos com 

a população total, ou seja, sem ter em conta a sua estrutura interna. No caso dos Açores, em 
especial das suas ilhas e concelhos, a pequenez de efectivos impossibilita em muitos casos 
o cálculo de taxas por grupos de idade, que permitem uma análise comparativa mais rigo-
rosa.
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Da observação do gráfico anterior (4.2.2) destaca-se a situação das ilhas 
de São Miguel e Faial, com quantitativos particularmente elevados no 
contexto regional. Em sentido inverso, estão as ilhas Terceira, Graciosa 
e São Jorge, com os valores mais baixos, com excepção do Corvo (ilha 
onde não se regista de qualquer ocorrência). Sendo ilhas com dimen-
sões e estruturas etárias bem distintas, principalmente entre a Terceira 
e a Graciosa, esta última com uma população bastante envelhecida, não 
encontramos, a nível da informação que conhecemos, qualquer dado 
que permita a sua justificação. Além de pertencerem todas à mesma 
Divisão Policial, podemos adiantar que, segundo o trabalho realizado 
por Manuel Lisboa, várias vezes referido na I Parte deste Estudo, a vio-
lência psicológica é especialmente elevada na ilha Terceira, que regista 
o quantitativo mais elevado da região, enquanto que em São Miguel 
prevalece a violência física (Lisboa e outros, 2009: 113), o que pode 
ajudar a explicar as diferenças que encontramos entre estas duas ilhas, 
uma vez que a participação às FS acontece, sobretudo, quando ocorrem 
actos de agressão física.

Tal como já tínhamos observado aquando da análise por ilha, a Terceira 
regista uma situação muito excepcional, uma vez que a menor relevância 
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da residência da vítima se estende aos seus dois concelhos, o que não 
acontece em mais nenhuma ilha. Por outro lado, como também já tinha 
sido visto, é nos concelhos da ilha de São Miguel que a residência da vítima 
parece ter uma maior generalização. Estas diferenças, que anteriormente 
sublinhámos, podem ficar a dever-se a tipos de violência predominantes 
nas duas ilhas, um passível de ser denunciado, por ser de ordem física, 
como é o caso de São Miguel, e o outro não, por ser de ordem psicológica, 
que tem especial relevância nesta ilha, como nos indica o estudo realizado 
por Manuel Lisboa (Lisboa, 2009).
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 A violência conjugal está intimamente associada ao modelo de refe-
rência do relacionamento de género, caracterizado por uma relação 
desigual, onde um dos membros do casal, em regra a mulher, depende 
socialmente do parceiro ou companheiro, inclusive em termos econó-
micos. 

Neste contexto, a mulher surge subalternizada ao homem, numa 
 lógica de dominação e de poder masculino. Esta situação parece asso-
ciar-se mais aos meios rurais, sublinhando a ideia apontada por Segalen 
(1984) acerca da importância e da necessidade de a lógica familiar ser 
analisada tendo em conta o contexto social envolvente. 

A afirmação da igualdade de género é, porventura, um dos princi-
pais desafios que se colocam à sociedade moderna. No entanto, e como 
refere Kaufmann (2002: 196), “o centro de resistência à igualdade entre 
os sexos encontra-se na família, na casa, nas práticas domésticas mais 
elementares.” 

Num contexto conjugal onde se evidencia uma relação de género 
 desigual, como já dito, a vítima é, na maioria dos casos, a mulher. 
No entanto, como ficou claro pela análise da base de dados estatísticos, 
o número de vítimas do sexo masculino tem vindo a aumentar, eventual-
mente porque nem sempre a alteração da relação passa por uma maior 
paridade e partilha, mas por uma inversão de papéis de género. De resto, 

CAPÍTULO 5

.A.VÍTIMA
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não nos podemos esquecer que estamos a trabalhar a violência denun-
ciada, facto que pode ter igualmente influência nas diferenças dos quan-
titativos em análise. A violência exercida pela mulher poderá ser mais 
de ordem psicológica37, mais difícil de comprovar, não sendo de negli-
genciar a dificuldade dos homens na denúncia quando os valores e as 
representações o têm como elemento dominante, não só a nível da conjuga-
lidade, como da sua função na sociedade, como anteriormente referimos.

5.1. Nos Açores

À semelhança do que registamos a nível nacional, nos Açores a grande 
maioria das vítimas de violência conjugal é do sexo feminino (91,4%), 
existindo 8,6% do sexo masculino. São preponderantemente casadas, 
cerca de 70%, sendo semelhante o peso relativo das vítimas solteiras 
e divorciadas, situando-se na ordem dos 12%. 

Estes valores percentuais não podem ser minimizados, especialmente 
no caso das divorciadas, uma vez que há um número reduzido de resi-
dentes no arquipélago incluídos nesta categoria do Estado Civil38, não 
obstante o acréscimo verificado na taxa de divórcio nos últimos anos, 
como se pôde observar no segundo capítulo. No entanto, quer em rela-
ção à situação de vítimas solteiras, quer no caso das divorciadas, estes 
valores alertam-nos para uma agressividade que parece ultrapassar 
o quadro doméstico tradicional, se pressupusermos que os agressores 
não co-residem com a vítima, estando, embora, associados a relações 
de intimidade, passada ou presente. Em particular, no caso de mulheres 
solteiras (12,5%), pode-se conjecturar que a violência ocorre associa-
da a relações de namoro, em casais em fase de instalação ainda sem 
vínculo formal ou em relações extra-conjugais39.

37 Conforme atesta a tese de doutoramento de Cláudia Casimiro “Da violência conjugal às 
violências na conjugalidade”. Provas defendidas na Universidade de Lisboa/ICS, 17 de 
Abril de 2009.

38 Em 2001 o valor percentual dos divorciados relativamente à população com 15 e mais anos 
era de 1,8%. Se considerarmos a população feminina entre os 15 e os 64 anos o valor passa 
para 2,4%. No que respeita aos casados a situação é relativamente semelhante à observada 
à das vítimas, ou seja, sensivelmente da ordem 69% das mulheres em idade activa inse-
rem-se nesta categoria do estado civil.

39 A designação de namorado ou ex-namorado não é considerada pela PSP, contrariamente ao 
que acontece no continente, em informação dada pela GNR que não actua a este nível na Região.
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Nas situações em que há ruptura na conjugalidade, se o rompimento 
pode ser indutor de comportamentos mais violentos entre os ex-cônjuges, 
quer por razões de ciúme, quer por discordâncias relacionadas com 
compromissos passados, também a educação de filhos comuns, a exis-
tência de novos companheiros ou até o conflito com outros familiares 
podem constituir situações contextuais passíveis de despoletar a agressão. 

Com uma média de idades de 35,5 anos e um desvio padrão de 10,4 
anos, o grupo de vítimas menos significativo tem menos de 15 anos 
(0,1%) e representa apenas 1 caso entre os 1812 válidos, pelo que este 
valor tem um carácter meramente residual (Gráfico 5.1.1).

 
Verificamos ainda que o número de casos de vitimização é significa-

tivamente maior entre os 16 e os 34 anos, com 20% de registos na popu-
lação entre os 30 e os 34 anos. Entre os 35 e os 64 anos, a percentagem 
de casos é bastante menor, sendo que apenas 1,2% das vítimas têm idade 
igual ou superior a 65 anos. 

Assim, em termos de idade, as vítimas de violência conjugal nos 
Açores são sobretudo mulheres adultas jovens, com idades compreen-
didas entre os 20 e os 39 anos (63,9%), o que na realidade corresponde, 
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sensivelmente, aos primeiros dez, quinze anos de conjugalidade, fase 
durante a qual deverá ocorrer a “instalação” da vivência conjunta (Torres, 
2002:113) ou a entrada num período de “mudanças ou transições” 
(Torres, 2002:154). Se na fase da instalação, os confrontos decorrem 
sobretudo da aprendizagem do que é viver em comum, em casal, em 
família, na fase seguinte tendem a ocorrer, na maioria dos agregados 
familiares, associados ao nascimento dos filhos, a dificuldades econó-
micas, a alterações na vida profissional dos cônjuges ou no relaciona-
mento sexual dos cônjuges.

Os dados relativos à escolaridade das vítimas sugerem que a maioria 
daquelas não ultrapassa o 3.ºciclo do Ensino Básico (81,3%): mais espe-
cificamente, 1,7% não possui qualquer habilitação escolar, 35,5% con-
cluiu o 1º ciclo do Ensino Básico, 27,7% tem o 2º ciclo e apenas 16,4% 
possui o 3º ciclo. Apesar de pouco significativo, existe um grupo que 
possui o Ensino Secundário (5,9%) ou o Ensino Superior (2,7%). 

Esta distribuição das vítimas por nível de escolaridade não pode ser 
dissociada do grau de instrução observado na globalidade da população 
açoriana que, como anteriormente sublinhámos, é relativamente baixo. 
No entanto, se retomarmos a informação referida no terceiro capítulo, 
as mulheres vítimas estão sobre representadas nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos 
de escolaridade, sendo menor o número das que não têm qualquer 
 habilitação académica ou possuem níveis elevados de escolaridade.

A condição das vítimas face ao trabalho é apresentada no Gráfico 5.1.2., 
cuja leitura informa que uma grande parte está empregada (46,7%), 
sendo que as domésticas surgem em percentagem considerável 
(34,9%), seguindo-se as que estão desempregadas (14%). 
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Importa relacionar estes dados com o facto de as vítimas afirmarem 
não depender economicamente dos agressores (68,4%), na sua grande 
maioria parceiros (maridos ou companheiros), o que poderá favorecer 
o acto de denúncia e apresentação da queixa, na medida em que a inde-
pendência económica pode facilitar a autonomia da mulher.

Refira-se que “não depender economicamente”40 do agressor, poderá 
não significar ser empregada, mas ter recursos próprios. Em sentido 
inverso, depender economicamente pode acontecer apesar de estar 
empregada, sendo a remuneração auferida insuficiente. Por sua vez, 
a dependência económica pode ainda ocorrer, apesar da condição activa 
da vítima, quando, por exemplo, existam dívidas em comum, ou estar 
associada à educação dos filhos.

40 Conceito que não nos parece suficientemente claro, como já tivemos oportunidade 
 de referir, tanto no que respeita à vítima como ao agressor.
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A maior percentagem (54.8%) surge na categoria “outro”, que inclui 
as vítimas domésticas, estudantes e reformadas. A segunda maior percen-
tagem respeita à categoria “Pessoal dos Serviços e Vendedores” (20.8%), 
seguida pelas categorias de “Trabalhadores Não Qualificados” (10.4%) 
e “Operários, Artífices e trabalhadores similares” (3.3%)41. 

Segundo o Auto que sustenta a informação estatística que estamos 
a trabalhar só são considerados os filhos da vítima que vivem no mesmo 
agregado familiar. Neste sentido se deve entender a análise que a seguir 
se apresenta, não só nível da globalidade do arquipélago, como das suas 
ilhas.

As mulheres vítimas são na sua grande maioria mães (76,5%) de pelo 
menos um filho (27,8%) ou dois filhos (30,9%). No entanto, 17,9% 
possui entre três e cinco filhos, configurando um contexto de famílias 
numerosas. Esta situação na realidade açoriana tem ainda um peso 
significativo quando comparada com a do continente português, conforme 
se pode confirmar através dos dados fornecidos no terceiro capítulo, 
no qual relevamos as diferenças na dimensão dos respectivos agregado 
familiares. 

Das ocorrências reportadas às Forças de Segurança, no caso a PSP, 
analisadas neste estudo, 0,9% resultaram em ferimentos graves para 
a vítima e 45,3% em ferimentos ligeiros (Gráfico 5.1.4). 

41 Podemos referir que só nos últimos dez anos as mulheres nos Açores tiveram maior 
expressão no mercado de trabalho, no entanto, a taxa de actividade feminina ronda os 35% 
valor que contrasta com os 48% nacionais e os 57% da União Europeia (27). O sector dos 
serviços é o que tem absorvido maior parte da mão-de-obra feminina nos Açores à seme-
lhança do que ocorre no caso nacional e europeu, sendo de frisar que esse aumento 
 se deveu em grande parte aos postos de trabalho criados na hotelaria e restauração.
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O facto de não terem sido registadas lesões visíveis em 53,7% das 
ocorrências, não retira gravidade aos actos de violência praticados, 
na medida em que, tal como ficará evidente na análise das narrativas 
da ocorrência, existem vítimas que referem ter sido objecto de violência 
psicológica ou sexual. Este tipo de comportamento violento, porventura 
“invisível” aos olhos dos outros, tem um impacto tão ou mais destruidor 
da auto-estima e da dignidade pessoal quanto o que deixa marcas físicas. 

5.2. Nas ilhas

Como já foi anteriormente referido, a realidade açoriana é bastante 
diversificada, tanto em termos territoriais, como demográficos ou sociais. 
No entanto, no que respeita ao sexo das vítimas de violência conjugal, 
não se registam grandes diferenças. Em todas as ilhas, a maioria das 
situações de vitimização é protagonizada pelas mulheres, como se pode 
confirmar no caso das várias ilhas açorinas (Gráfico 5.2.1), cujos valores 
oscilam entre os 84,6%, na Graciosa, e os 100%, em São Jorge. 

Se a feminização do fenómeno da violência conjugal é uma realidade 
regional, nacional e, provavelmente, mundial, outras características 
sócio-demográficas, como a idade, diferenciam o contexto insular, em 
particular quando se considera o envelhecimento demográfico, com 
o consequente menor peso de população activa jovem e a pequenez 
de efectivos que marca algumas das ilhas.  
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Apesar da representação gráfica idade a idade ou mesmo por grupos 
quinquenais, ser a mais utilizada, neste caso seria pouco elucidativa. 
Assim, optámos por considerar quatro grandes grupos que, de algum modo, 
podem ser designados como jovens, adultos jovens, adultos e idosos, 
conforme é apresentado no Gráfico 5.2.2.  
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A análise das vítimas por níveis etários remete-nos logo, numa pri-
meira observação, para a relevância do envelhecimento demográfico, 
designadamente em algumas ilhas, como a Graciosa, o Pico e as Flores. 
Nestas, regista-se um número de jovens inferior ao dos idosos, razão 
pela qual, possivelmente, as vítimas com idades entre os 15 e os 29 anos 
têm menor expressão. Em sentido inverso, em São Miguel e na Terceira 
regista-se uma maior importância relativa de vítimas jovens, o que encon-
tra correspondência na estrutura etária das respectivas populações.

No entanto, não podemos dizer que são idênticas as estruturas da 
globalidade das populações das várias ilhas e as das respectivas vítimas. 
Com efeito, na faixa etária na qual a violência conjugal mais se faz sentir, 
ou seja, entre os 30 e os 44 anos, a situação apresenta-se relativamente 
distinta. Enquanto em São Miguel, Terceira e Faial cerca de metade das 
vítimas se situa neste grupo etário, em outras ilhas, os quantitativos são 
bem mais elevados, como são os casos de Santa Maria e Graciosa, com 
valores percentuais de 70% e 77%, respectivamente. De sublinhar 
também a situação do Pico, ilha onde se regista uma percentagem relati-
vamente maior de vítimas com 60 e mais anos, com um valor não muito 
distinto, ainda que inferior, daquele que apresenta para aquelas que 
têm menos de 30 anos.
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Quando se analisa o Estado Civil das vítimas, constata-se que em todas 
as ilhas as percentagens maioritárias dizem respeito às casadas, com um 
valor máximo de 83,3% na Graciosa, oscilando entre 56,4% no Faial 
e 74,7% na Terceira. As vítimas solteiras surgem com maior expressão 
numérica no Faial (23,4%), São Jorge (21,7%) e Santa Maria (17,4%). 

Não será de estranhar a existência de vítimas solteiras a viver situações 
de conjugalidade, nomeadamente quando se trata de relações de namoro, 
extraconjugais ou em fase de instalação da vida conjugal. Neste caso, 
o valor referido no Faial é bastante significativo, representando quase 
um quarto das vítimas nessa ilha. 

Uma análise por ilha, considerando o nível de escolaridade, permite 
confirmar a já referida baixa escolaridade das vítimas. Por outro lado, não 
podemos deixar de realçar o número das que possuem o Ensino Superior, 
que nas ilhas de Santa Maria e das Flores representam, respectivamente, 
19% e 9,1% do total.

Um número significativo de vítimas nos Açores encontrava-se empre-
gada (45,8%) na altura da denúncia. Dentro desta categoria, as percen-
tagens variam entre os 30,4%, em São Jorge, e os 72,7%, na Graciosa. 
Um outro grupo significativo diz respeito às vítimas domésticas, que 
correspondem a 36,1% do total registado no arquipélago, variando 
 entre os 11,8%, no Pico, e os 38,6%, em São Miguel. 

Um terceiro grupo reúne as desempregadas, que correspondem 
a cerca de 14% das vítimas de violência conjugal nos Açores. A ilha 
de São Jorge, comparativamente às outras ilhas, apresenta os máximos 
valores percentuais (ambos, 34,8%) de vítimas desempregadas e domés-
ticas. Ao contrário, na ilha Graciosa não foi registado nenhum caso em 
que a vítima estivesse desempregada.

Em relação às restantes condições perante o trabalho, verifica-se que 
2,5% das vítimas estão na condição de reformadas e 1,7% são estudantes, 
considerando apenas os casos válidos relativos ao cruzamento das variá-
veis “Situação face ao trabalho” e “Ilha de ocorrência”.

Se considerarmos os dados apresentados anteriormente, de caracte-
rização do sector activo nos Açores, não podemos esquecer que a maioria 
da população, como vimos no terceiro capítulo, tem actividades profis-
sionais pouco qualificadas. Analisando a realidade das vítimas, temos 
dificuldade em retirar a mesma conclusão, em parte porque um número 
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significativo de registos não contem a respectiva profissão, remetendo-
-se para a categoria – Outro – com valores muito elevados, que variam 
entre os 35,7%, nas Flores, e os 57,4%, em São Miguel, facto que com-
promete uma análise comparativa com a globalidade da população 
 feminina do arquipélago. 

Considerando os casos válidos, cerca de 20,3% das vítimas nos Açores 
têm profissões na categoria de “pessoal dos serviços e vendedores”, 
 variando entre os 14,3% em Santa Maria e os 33,3% na Graciosa. A ilha 
de Santa Maria é a que apresenta a maior percentagem de vítimas com 
profissões inseridas na categoria de “especialistas das profissões inte-
lectuais e científicas” (19%), o que poderá estar correlacionado com 
o número também significativo de vítimas com níveis de escolaridade 
mais elevados nesta ilha, não sendo, todavia, de negligenciar um certo 
enviesamento decorrente da pequenez de efectivos. Por outro lado, 
a ilha de São Jorge, apresenta igual percentagem (17,4%) de vítimas nas 
categorias “pessoal dos serviços e vendedores” e “operários, artífices 
e trabalhadores similares”.

O facto de as vítimas estarem empregadas não significa obrigato-
riamente que não sejam dependentes, do ponto de vista económico, 
dos agressores. Por sua vez o facto de serem domésticas, reformadas ou 
desempregadas também não significa que não acedam ou se apropriem 
de recursos financeiros, que lhes permita afirmar não depender, do 
ponto de vista económico, dos parceiros, neste caso, agressores, como 
anteriormente referimos. Na realidade, quando se compara a percen-
tagem de vítimas que referiu estar empregada (45,8%) com a que afir-
mou “não depender economicamente” do denunciado/agressor (68%), 
registamos uma percentagem significativa de mulheres que não tendo 
honorários, aparentemente, afirma alguma autonomia financeira, 
 variando entre os 30,4%, em São Jorge, e os 84,6%, na Graciosa. 

Na análise desta variável por ilha, salientamos o caso de São Jorge, 
onde se regista um peso significativo de vítimas dependentes econo-
micamente do agressor (69,6%), o que também poderá estar relacio-
nado com o facto de a maioria das vítimas registadas nesta ilha não se 
encontrar empregada.

Em todas as ilhas, a maioria das vítimas tem até dois filhos. As das 
Flores, Pico e Graciosa são as que apresentam maiores percentagens 
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de vítimas sem filhos, respectivamente, 57,1%, 48,3% e 42,9%, facto 
que tem correspondência com a sua estrutura demográfica como sendo 
das ilhas mais envelhecidas dos Açores. Em sentido inverso, as ilhas 
que registam menor valor percentual de vítimas sem filhos são Santa 
Maria (15,4%), São Jorge (15,4%), São Miguel (20,8%), Terceira (20,8%) 
e Faial (28,1%). A ilha com o maior valor percentual de vítimas com 
três ou mais filhos (28,6%) é a Graciosa, o que de algum modo contraria 
a caracterização demográfica, embora não se possa minimizar a situação 
de São Miguel, a única ilha onde existem registos para 5 filhos ou mais. 

Relativamente às consequências da violência sofrida pela vítima, 
constata-se que a grande maioria não apresenta lesões (54%) ou apre-
senta ferimentos ligeiros (45%), como anteriormente foi referido.

Numa análise por ilha, verificamos que em quatro, a saber, Santa 
Maria, São Jorge, Faial e Graciosa, as mulheres violentadas não apre-
sentam registos de ferimentos graves. Nas ilhas onde tal se regista, os 
valores são relativamente distintos: São Miguel (0,8%), Terceira (1,7%), 
Pico (5,7%) e Flores (7,1%). Tal como já referido, este dado não retira 
a gravidade ao comportamento de agressão, cujas sequelas não se limi-
tam ao registo de lesões visíveis, físicas, mas estendem-se, em muitos 
casos, a outras dimensões penalizadoras da integridade da pessoa 
 humana.
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O número de vítimas analisadas no capítulo anterior pode conduzir-
-nos a uma abordagem heterossexual da relação e a uma visão estereo-
tipada do acto violento em que o agressor é homem e a vítima mulher. 
Osdados revelam ainda que o fenómeno da violência conjugal é trans-
versal, afectando diferentes níveis sociais, económicos e culturais, veri-
ficando-se que nenhuma forma de conjugalidade ou de modelo familiar 
está isento desta modalidade de distúrbio relacional.

No presente estudo, sendo as vítimas maioritariamente mulheres 
(91,4%), não é de estranhar que os denunciados sejam sobretudo do 
sexo masculino (92,6%). No entanto, como revela o cruzamento entre 
vítima e agressor, em 0,8% dos casos a violência conjugal ocorre entre 
indivíduos do sexo feminino e em 2,1% dos casos entre indivíduos 
do sexo masculino.

Em qualquer dos casos estamos perante relações conjugais onde 
companheiros ou companheiras, cônjuges, ex-cônjuges ou namorados 
ou namoradas, se assumem como agressores, utilizando a força física, 
a violência psicológica ou sexual, como formas de domínio sobre as 
 vítimas. 

CAPÍTULO 6

.O.AGRESSOR
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6.1. Nos Açores

A análise da base de dados estatísticos permitiu identificar que 
os agressores são, maioritariamente, do sexo masculino e que, em termos 
da variável “Estado Civil” (Gráfico 6.1.1), o grupo mais representativo 
é o dos casados (69,8%), seguindo-se o dos solteiros (15,3%), o dos 
divorciados (10.4%), o dos que vivem em união de facto (3,3%) e, por fim, 
o dos viúvos (0,5%). 

Os denunciados apresentam uma distribuição por idades que se pode 
observar a partir dos dados apresentados no Gráfico 6.1.2. Constata-se 
que os agressores têm, na sua maioria, entre 25 e 49 anos (79,4%), sobres-
saindo, neste grupo, os que se situam entre 30 e os 34 anos (18,4%). 
Os mais velhos, os que detêm 50 anos ou mais anos, ainda constituem 
um grupo proporcionalmente numeroso (13,9%), comparativamente 
aos mais novos, isto é, aos que têm 24 anos ou menos (6,7%).
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Considerando o nível de instrução dos denunciados, apura-se que 
predominam os baixos níveis de escolaridade. Na maioria dos casos, 
não ultrapassam o 2.ºciclo do Ensino Básico (67,1%), não contando 
com os que não têm qualquer habilitação (5,1%). É de referir, no entanto, 
que o nível de instrução mais frequente é o 1º ciclo do Ensino Básico 
(43,1%), já que apenas cerca de um quarto dos denunciados tem o 2º ciclo 
do Ensino Básico (24%). Com o 3º ciclo do Ensino Básico encontramos 
10,7%, enquanto que os que detêm o Ensino Secundário e Superior 
se ficam por 3,2% e 1,2%, respectivamente. 

A percentagem válida de denunciados com o Ensino Secundário (3,2%) 
ou com o Ensino Superior (1,2%) é menor do que a que encontramos 
entre as vítimas, que registavam 5,9% e 2,7%, respectivamente, para 
aqueles graus de habilitação académica. Esta diferença não se afasta 
da realidade analisada anteriormente (Capítulo 3), em termos do grau 
de instrução da população açoriana, que é predominantemente baixo.

Analisando a situação perante o trabalho, verifica-se que a maioria 
dos agressores estava empregada no momento da denúncia (77,8%) 
e apenas 15,4% estava desempregado. Como inactivos registam-se 
apenas 6,8% dos casos.
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Tal como foi feito relativamente à vítima, importa relacionar estes 
dados com o facto de 91,6% dos denunciados não dependerem economi-
camente das vítimas. Dado que 82,7% dos agressores ou estão emprega-
dos ou reformados (situação em que auferem de rendimentos próprios), 
muito provavelmente, os restantes 8.9% devem receber ou o subsídio 
de desemprego ou o Rendimento Social de Inserção.

Entre os denunciados empregados, destacam-se os trabalhadores 
não qualificados (32,9%) (Gráfico 6.1.3), o que não difere muito da rea-
lidade verificada na população empregada na Região, considerando os 
Censos de 2001. No entanto, há a considerar as restantes categorias, 
que envolvem operários e operadores de máquinas (20,5%), agricultores 
(10,7%), profissionais qualificadas (quadros, intelectuais, técnicos 
intermédios ou administrativos - 8,4%) e pessoal de serviços (8%), 
o que vem reflectir a transversalidade deste fenómeno em termos de 
estratos sócio-profissionais, tal como já tínhamos observado aquando 
da análise das vítimas.
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Os denunciados são na sua maioria pais (67,4%), sendo de referir 
que 52,9 % tem 1 (26,2%) ou 2 filhos (26,7%). No entanto, 14,5% possui 
entre três e cinco filhos, o que poderá pressupor, pelo menos em alguns 
casos, a existência de reincidências ou de situações que se vêm arrastando 
ao longo do tempo.

Um aspecto complementar, muitas vezes associado à violência, é o 
consumo de substâncias aditivas. No caso dos denunciados registados 
nos Açores, o consumo de álcool por parte do agressor é mais referido 
pelos denunciantes (60,1%) do que o dos estupefacientes (16%). 

De notar que o Auto de Denúncia que serviu de base ao presente 
 Estudo não permite o registo de outros problemas associados. Por outro 
lado, o facto de se registar o consumo de álcool ou mesmo de estupefa-
cientes não deve ser confundido com a verdadeira causa da violência 
praticada. O álcool ou os estupefacientes poderão, em muitos casos, 
constituir-se apenas como facilitadores da passagem ao acto. Os pro-
gramas de intervenção junto de agressores, nomeadamente aquele que 
se tem vindo a desenvolver nos Açores, em particular em São Miguel 
(“Contigo”), propõem acções de recuperação alcoólica, quando o agres-
sor revela este tipo de problema. No entanto, intervêm, sobretudo, na 
“reconstrução” da relação conjugal e familiar, em especial ao nível da 
comunicação, da partilha de tarefas e da organização da vida familiar.

A terminar este ponto, não podemos deixar de salientar que o agres-
sor denunciado nos Açores é, em geral, do sexo masculino, casado, em 
idade adulta jovem, empregado, com profissão pouco qualificada e só 
uma minoria (8,4%) depende economicamente da vítima. 

6.2. Nas ilhas

Analisando o universo dos agressores, por ilha, podemos concluir 
que em termos de distribuição por sexo, as diferenças continuam a ser 
pouco significativas. Na grande maioria os denunciados são do sexo 
masculino, variando entre os 91,3%, em Santa Maria, e os 100%, em 
São Jorge.
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Relativamente ao grupo etário, representado no Gráfico 6.2.1, 
os agressores registados nas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial são 
bastante semelhantes, situando-se maioritariamente entre os 30 e os 
44 anos (53,4% em São Miguel, 46,2% na Terceira e 49,2% no Faial), 
seguindo-se os que têm 29 ou menos anos, respectivamente, 21,6%, 
20,4% e 25,4%. Entre os 45 aos 59 anos o número de registos foi na 
ordem de 22,8% em São Miguel, 30,1% na Terceira e 23,8% no Faial. 
Com mais de 60 anos, os valores são residuais.

A estrutura etária dos agressores é relativamente semelhante nas 
ilhas de Santa Maria e Pico, não existindo, nessas ilhas, denunciados 
com idade inferior a 29 anos. Entre os 30 e os 44 anos registam-se 50% 
de denunciados em Santa Maria e 59% no Pico. No grupo dos 45 aos 59 
anos temos 33,3% em Santa Maria e 23,1% no Pico. Por fim, o grupo 
de agressores denunciados com 60 ou mais anos representa 16,7% 
em Santa Maria e 17,9% no Pico.

Nas ilhas Graciosa, São Jorge e Flores, a distribuição dos agressores 
por grupo etário é diferente das anteriores. No caso da Graciosa, situam-
-se em dois grupos etários: o dos 15 aos 29 anos (14,3%) e o dos 30 aos 
44 anos (85,7%). Em São Jorge, o grupo mais significativo é o dos 30 
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aos 44 anos (76,9%). A ilha das Flores, à semelhança de Santa Maria 
e Pico, não apresenta registos de agressores denunciados entre os 15 
e os 29 anos mas, ao invés, regista 20% de agressores com idades com-
preendidas entre os 45 e os 59 anos e 10% com 60 ou mais anos.

Relativamente ao Estado Civil, tal como já foi dito anteriormente, 
os agressores denunciados são maioritariamente casados, oscilando entre 
os 60,6% no Faial e os 74% na Terceira. Os solteiros surgem sobretudo 
no Faial (24,5%) e em menor proporção no Pico (5,7%). Apenas foram 
sinalizados agressores viúvos nas ilhas de São Miguel (0,4%) e Terceira 
(1,1%) e separados nas ilhas de São Miguel (0,2%) e Flores (7,1%).

De referir que os agressores em situação de união de facto surgem 
sobretudo no Pico (18,9%), sendo que, nesta condição, o valor percentual 
mais baixo é registado em São Miguel (1,9%).

Analisando a distribuição dos agressores denunciados por nível 
de instrução, verificam-se algumas semelhanças entre as ilhas de São 
Miguel, Terceira, Pico e Faial, embora no Pico não haja registos 
de agressores sem habilitações, enquanto São Miguel apresenta nesta 
categoria 5,3%, a Terceira 7,1% e o Faial 3,1% do total de denunciados.

Como já foi referido anteriormente, os denunciados possuem sobre-
tudo o 1.º ciclo do Ensino Básico, particularmente em Santa Maria 
(52,4%), Pico (50%) e Flores (50%). Nas ilhas de São Jorge, São Miguel, 
Terceira e Faial os valores rondam os 43%, Apenas na Graciosa regista-
mos um valor menos significativo, 16,7%. Com o 2.º ciclo do Ensino 
Básico destacamos os agressores da Graciosa (33,3%), seguidos dos das 
Flores (30%), São Miguel (25,7%), Faial (25%), Terceira (17,7%) e Santa 
Maria (14,3%).

Sublinhe-se o facto de em Santa Maria e nas Flores, o número de 
denunciados com o Ensino Secundário ou Superior ser superior à média 
regional. Em Santa Maria regista-se 19% de denunciados com o Ensino 
Secundário e 4,8% com o Ensino Superior. Na ilha das Flores 10% dos agres-
sores denunciados possui este último nível de habilitações académicas.

Quando se analisam os agressores, considerando as actividades 
profissionais desenvolvidas, nota-se que, em quase todas as ilhas, a cate-
goria mais frequente é a dos “trabalhadores não qualificados”. Apenas 
em Santa Maria e na Graciosa, os Agricultores e os trabalhadores qua-
lificados da Agricultura e Pescas registam um maior valor percentual.
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Considerando a categoria dos “trabalhadores não qualificados”, 
a ilha que apresenta o valor percentual mais elevado é a das Flores (42,9%), 
sendo que o quantitativo mais baixo respeita a Santa Maria (17,4%). 
Os “trabalhadores qualificados da agricultura e pescas” respeitam, 
sobretudo, aos denunciados na ilha Graciosa (33,3%) e estão menos 
representados no Faial (9,6%).

Atendendo ao grupo dos “quadros superiores da administração 
 pública, dirigentes e quadros superiores de empresa”, observa-se que 
é no Faial que se regista o valor mais significativo (11,7%), seguido 
de São Miguel (2,7%), Terceira (1,7%) e Pico (1,9%).

A categoria dos “especialistas das profissões intelectuais e científicas” 
apresenta o valor percentual mais elevado nas Flores (7,1%), seguido 
de São Jorge (4,8%), Santa Maria (4,3%), Pico (1,9%), São Miguel 
(1,7%) e Faial (1,1%).

Em todas as ilhas, os casos denunciados são de agressores maiori-
tariamente empregados, com valores que vão desde 52,2%, em Santa 
Maria, até 92,3%, no Pico. Comparando as várias ilhas, há a destacar 
uma maior diversidade de condições perante o trabalho entre os denun-
ciados em Santa Maria, ao invés da Graciosa ou de São Jorge, onde 
 apenas se registam as categorias de empregados, reformados e desem-
pregados. Regista-se, ainda, que em Santa Maria 26,1% dos denun-
ciados são reformados, valor que contrasta com as percentagens 
 encontradas nas outras ilhas, nomeadamente na Graciosa (8,3%), nas 
Flores (7,1%), no Faial (6,4%), na Terceira (6,3%), em São Miguel 
(4,5%) e no Pico (3,8%).

Os desempregados respeitam, sobretudo, a São Miguel (17,5%) e Santa 
Maria (17,4%), seguindo-se o Faial (13,8%) e a Terceira (13,2%), São 
Jorge (8,7%), Flores (7,1%) e o Pico (3,8%). Em São Miguel, 0,2% dos 
denunciados são estudantes, categoria que não apresenta valores em 
mais nenhuma ilha, facto que não queremos deixar de sublinhar.

Não podemos deixar, no entanto, de sublinhar, que os dados ante-
riormente referidos, não devem deixar de ser compreendidos no con-
texto da diversidade, não só demográfica, mas também da estrutura 
económica e até cultural das várias ilhas, aspecto ao qual demos alguma 
atenção no terceiro capítulo, mas que justificaria, posteriormente, uma 
análise mais circunstanciada.
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A situação de (in)dependência económica do denunciado em rela-
ção à vítima indica que existe um número de casos, embora não muito 
expressivo, onde se considera existir uma relação de dependência por 
parte do agressor, designadamente, em São Jorge (4,3%), no Pico (5,7%), 
na Graciosa (7,7%), em São Miguel e na Terceira (8,4%), no Faial 
(9,6%) e em Santa Maria (17,4%).

Iremos em seguida, analisar o agressor segundo o número de filhos, 
e tal como acontece na vítima, são considerados no Auto apenas aqueles 
que vivem no mesmo agregado familiar. Isto é, quando nos referirmos 
à sua existência ou inexistência, ou ao respectivo quantitativo, estamos 
a referirmo-nos tão-somente àqueles que coabitam com o agressor 
e não ao número de descendentes que efectivamente tem. Sendo mais 
comum que em caso de separação os filhos fiquem a viver com as mães 
é muito possível que na análise do agressor, preponderantemente 
do sexo masculino, haja maior desfasamento que no caso da análise das 
vítimas por número de filhos.

Assim, no que respeita ao número de filhos do agressor, constata-se 
um conjunto significativo de casos indicativo da inexistência de filhos, 
sobretudo no Pico (53,6%), nas Flores (50%), na Graciosa (42,9%), 
no Faial (41,7%), na Terceira (39,5%), em São Jorge (36,4%), em São 
Miguel (29,2%), e por último em Santa Maria (20%).

Com apenas um filho, sublinhamos os denunciados nas ilhas Santa 
Maria (60%) e Graciosa (57,1%). Com dois filhos assinalamos os da 
Terceira (31,6%) e São Miguel (28,2%), seguidos dos de São Jorge 
(27,3%), Faial (20,8%), Santa Maria (20%), Pico (17,9%) e Flores 
(16,7%). Por fim, os agressores denunciados com três ou mais filhos 
estão sobretudo em São Miguel, no Pico, no Faial e na Terceira. As res-
tantes ilhas não têm registos de agressores denunciados com três filhos 
ou mais. Esta é uma situação que em certos casos não deve ser disso-
ciada da estrutura etária e da dimensão dos agregados familiares que 
apresentamos no segundo capítulo, em especial no que respeita a São 
 Miguel, ilha bastante mais jovem do que as restantes e onde os agrega-
dos são de maior dimensão, como resultado de uma natalidade também 
mais expressiva.

O consumo de álcool, como já foi referido anteriormente, é muito 
frequente em todas as ilhas dos Açores. No caso dos Autos de Denúncia, 
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o valor percentual mais baixo de agressores registados como consumi-
dores de álcool situa-se na ilha das Flores (50%), sendo por isso superior 
nas restantes ilhas, principalmente na Terceira (69,1%) e Graciosa 
(69,2%).

O consumo de estupefacientes parece não ser muito frequente, pois 
não se verificam registos desta condição na Graciosa e no Pico. Em Santa 
Maria os valores apontados são baixos (4,3%), embora tendam a ser um 
pouco mais elevados nas restantes ilhas: Flores (7,1%), Faial (8,5%), 
São Jorge (8,7%), Terceira (12,4%) e São Miguel (16,3%).

A finalizar, podemos dizer que o perfil dos agressores é pouco dife-
renciado por ilhas, o que revela um padrão bastante homogéneo 
do agressor denunciado, como sendo um homem, adulto, casado, com 
baixa escolaridade, empregado e com actividades pouco qualificadas, 
que não depende economicamente da vítima e é consumidor de álcool. 

Se retirássemos a questão do alcoolismo, de resto um hábito bastante 
generalizado na população portuguesa, em geral, e açoriana, em parti-
cular, estaríamos perante um perfil de homem comum, não sendo por 
isso evidente, apenas com base nestas variáveis, associar caracterís-
ticas específicas que o tornam num agressor. São certamente factores 
de ordem individual e relacional, nomeadamente, a representação do que 
é ser homem e o papel que desempenha como cônjuge ou companheiro 
da vítima, que estarão associados à violência praticada.
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A violência doméstica é, em muitas ocasiões, exercida no domicílio 
da vítima, por um homem sobre uma mulher, com quem possui um 
laço conjugal presente ou passado, como foi anteriormente referido. 
No entanto, não raras vezes, as agressões são presenciadas por testemu-
nhas, vítimas indirectas da violência, pelo menos a nível psicológico. 

Ser testemunha de actos violentos é muito mais do que assistir 
a comportamentos agressivos, que podem colocar em risco quem 
é maltratado. Quando se analisa a relação entre as testemunhas identi-
ficadas na BD (531 no total) com a vítima ou com o agressor, constata-
-se que 34,5% das testemunhas são filhos ou filhas da vítima e 31,3% 
são filhos ou filhas do agressor. Este facto e o de cerca de 58% das ocor-
rências de violência conjugal serem presenciadas por menores conduz-
-nos para um outro domínio da prevenção, porventura, menos analisado, 
mas que importa considerar, e que se prende com o processo de socia-
lização desses menores e os modelos de referência interiorizados. 
Não sendo desconstruídas, as representações formuladas a partir de 
um vivido violento, têm certamente um impacto considerável, uma vez 
que estamos perante figuras significativas na construção identitária 
desses menores, como homens e mulheres. O facto de presenciarem 
actos de violência conjugal poderá contribuir para uma aprendizagem 
inadequada do que são relações de género e da comunicação que se 

CAPÍTULO 7

.A.TESTEMUNHA
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 espera entre parceiros conjugais. Para além disso, corre-se o risco de 
esses menores virem, mais tarde, a reproduzir o mesmo tipo de modelo.

 Intervir numa família ou num agregado onde ocorrem práticas de 
violência no casal implica, forçosamente, identificar os menores que, 
tendo ou não presenciado os actos violentos, carecem de acompanha-
mento e, porventura, de ajuda, porque dificilmente não terão sido 
afectados e influenciadas por uma tal experiência de vida.

Em apenas 383 (20,9%) das denúncias é conhecida a relação da teste-
munha com a vítima e com o denunciado, havendo assim um número 
elevado (1452, ou seja, 79,1%) de valores omissos no que respeita a estas 
variáveis. É de salientar, ainda, que dos 383 registos de denúncias, em que 
consta esse tipo de informação, foram contabilizadas 531 testemunhas 
de violência conjugal, já que em algumas das denúncias foram indicadas 
mais do que uma testemunha.

Considerando ainda a relação das testemunhas com a vítima ou com 
o agressor, é de referir que, exceptuando o caso da vizinhança, a pre-
sença de pais e sogros configura uma outra dimensão da violência 
 doméstica, que afecta a geração mais velha. Com efeito, 13,4% das tes-
temunhadas são progenitores ou sogros da vítima e 11,1% do agressor. 
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Aparentemente, é mais frequente a testemunha ser um progenitor da 
vítima do que do agressor, o que poderá estar relacionado com a exis-
tência de famílias alargadas na comunidade de pertença da mulher. 
De referir, ainda, a presença de irmãos ou irmãs da vítima (9,6% das 
testemunhas) ou do agressor (2,6%).

Das 531 testemunhas de violência conjugal, validadas, refira-se que 
18,8% não têm relação de parentesco com a vítima e os vizinhos/as 
representam 12,2%, o que significa que a comunidade não é indiferente 
às ocorrências violentas em espaço doméstico, mais ainda quando ocorrem 
na via pública. A vizinhança parece, assim, ser em muitas comunidades 
uma rede de suporte social importante.  

O cruzamento entre a “Ilha de ocorrência” e a “Relação da testemu-
nha com a vítima” foi efectuado apenas com base em 338 (18,4%) das 
denúncias, havendo 1497 (81,6%) em que não há informação sobre 
testemunhas. Assim, neste cruzamento é analisada a relação de 462 
testemunhas, já que em cada registo pode constar mais do que uma 
 testemunha, como já referimos. A mesma informação é válida para 
o cruzamento entre ao “Ilha de ocorrência” e a “Relação da testemunha 
com o denunciado”.
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Quando se analisa o tipo de testemunha, por ilha, embora não esque-
cendo a pequenez de efectivos, já diversas vezes sublinhada, podemos 
encontrar algumas diferenças, De um modo geral, as ilhas mais popu-
losas, São Miguel, Terceira e Faial, registam percentagens mais signi-
ficativas de testemunhas sem relação familiar (vizinhos e outros), 
 enquanto que nas ilhas mais pequenas a presença de pessoas com laços 
de parentesco com a vítima ou com o agressor é mais frequente. De notar 
que no caso da Graciosa, a totalidade das testemunhas é filho/a da vítima 
e/ou do agressor.

Em síntese, a análise das testemunhas, apesar de não termos uma 
informação muito circunstanciada, é um dado importante na definição 
do fenómeno da violência conjugal. Não se trata, na maioria dos casos, 
de um crime isolado, praticado apenas entre dois adultos, mas que 
 envolve o agregado familiar, a comunidade de vizinhança e pode signi-
ficar, particularmente nas relações familiares envolvidas, danos signi-
ficativos, quer em termos da construção de modelos de referência 
do que é ser adulto, ser homem e ser mulher, quer ao nível do recurso 
da violência como linguagem. 

Ao mesmo tempo que a violência conjugal pode representar a falên-
cia de uma relação, as repercussões da violência afectam o equilíbrio 
e os relacionamentos daqueles que os testemunham e que deles são 
também vítimas indirectas. Logo, o acompanhamento e o encaminha-
mento da vítima, particularmente quando são crianças, jovens ou ido-
sos. Tal como a vítima, estes outros elementos do agregado familiar 
 ficam fragilizados, em termos psicológicos, sociais e morais, porven-
tura, dificultando as suas relações com a comunidade, nomeadamente 
a escola, afectando o seu rendimento e a qualidade da comunicação que 
estabelecem nesses diferentes universos42.

42 Aliás, refira-se a propósito que muitos dos casos de violência conjugal estão associados 
a casos identificados nas Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, como foi referido 
por diferentes responsáveis policiais e membros da REDE (ver versão integral do Relatório 
Final).
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Nesta II Parte do Estudo atendemos a um aspecto fundamental 
da análise da violência conjugal, ou seja, aquela que respeita ao conhe-
cimento das principais características sócio-demográficas das vítimas 
e dos agressores, tendo como ponto de partida a informação constante 
na Base de Dados da Violência Conjugal que nos foi fornecida pela 
DGAI. Sendo que as vítimas são fundamentalmente do sexo feminino 
e os agressores do sexo masculino, podendo, ainda, afirmar que, tanto 
uns como outros, são predominantemente adultos jovens, casados, 
com um baixo grau de escolaridade e profissões pouco qualificadas. 
Nestes últimos aspectos, os protagonistas dos actos de violência conjugal 
enquadram-se nas características que melhor identificam a genera-
lidade da população açoriana, a qual, como já tinha sido visto na pri-
meira I Parte, apresenta na sua maioria um baixo nível de escolaridade 
e, consequentemente, uma vida profissional de baixo estatuto social 
e remuneratório. A grande diferença situa-se, pois, numa diferenciação 
de género, algo que também não a distingue do que se passa noutros 
pontos do país e do mundo em geral, sendo que a dominação masculina 
só muito recentemente tem vindo a encontrar algumas barreiras, como 
resultado de uma maior emancipação feminina e da prevalência de um 
quadro social e político valorativo de respeito individual e de crimina-
lização da sua transgressão.

CONCLUSÕES
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Outras características, neste caso respeitantes às ocorrências e às 
denúncias, são semelhantes nas várias parcelas regionais e igualmente 
idênticas ao que se passa a nível da generalidade do país, embora haja 
alguma diferenciação de âmbito territorial, porventura associada ao tipo 
de violência que é exercida, ao local e a quem as testemunha.

Se em muitos casos parece verificar-se uma correspondência entre 
as variáveis de caracterização sócio-económica, noutros estas surgem 
manifestamente insuficientes para uma cabal compreensão e, principal-
mente, combate e prevenção da violência conjugal.
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Nos quatro Capítulos desta III Parte, e conhecidos os principais in-
tervenientes nos actos de violência conjugal, em especial a vítima e o 
agressor, a nossa atenção vai para as redes de atendimento às vítimas, 
procurando analisar as suas práticas e representações sobre o fenóme-
no em causa, em especial no que se refere à PSP, entidade cujo conhe-
cimento tem maior centralidade neste estudo.

Procurou-se efectuar uma primeira aproximação a esta questão, 
através de visitas às instituições, reuniões e entrevistas com os respon-
sáveis, o que pode possibilitar um aprofundamento posterior desta 
problemática, da qual também faz parte o entendimento e percepção 
dos respectivos profissionais.

Com efeito, pensamos que não são de minimizar estas questões, sa-
bendo-se como elas são, na generalidade, diferentemente percepcio-
nadas, não só pela população em geral, mas por aqueles que intervêm 
nos processos, aspectos que podem dificultar o bom relacionamento 
e a eficácia da globalidade da rede de apoio à vítima.

Nos capítulos 8 e 10, daremos conta da visão da PSP, não só no que 
respeita ao modo como decorre o acto de denúncia, como às represen-
tações relativas à violência conjugal, aspectos que serão complemen-
tados pela visão das vítimas, respectivamente, nos capítulos 9 e 11.

INTRODUÇÃO
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Através de uma análise qualitativa é, assim, possível compreender 
de modo mais aprofundado este fenómeno, as práticas efectivas e aque-
las que, na perspectiva tanto das Forças de Segurança, como das vítimas, 
deveriam ser utilizadas, aspectos que decorrem não só das condições 
materiais, mas da percepção da intimidade do casal e dos comporta-
mentos agressivos.
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8.1. Apresentação da queixa 

A análise das entrevistas realizadas aos responsáveis das Esquadras 
de Polícia da Região, nas diferentes ilhas, permite aprofundar a relação 
dos agentes com as vítimas de violência doméstica, desde logo no acto 
de apresentação da queixa e no acolhimento que é prestado a estes cida-
dãos. Conscientes de que é possível melhorar o atendimento e, sobretudo, 
a comunicação que se estabelece na esquadra ou no domicílio da vítima, 
os responsáveis entrevistados assinalaram um conjunto de aspectos, 
dúvidas e condições que deveriam ser alterados, no sentido de melhorar 
a resposta destes serviços.

O primeiro contacto das vítimas de violência com a rede de apoio 
instalada nas várias ilhas pode ser feito por via telefónica, por denúncia 
de um vizinho ou de um familiar próximo. No entanto, de acordo com 
vários responsáveis da PSP é, geralmente, a vítima quem denuncia 
 a situação de maus-tratos, fazendo-se acompanhar por um familiar 
ou pessoa amiga.

É. Geralmente pela própria vítima. Quanto muito com alguma companhia. 
Com algum familiar ou alguma amiga próxima. Mas em geral é a própria 
vítima que apresenta a queixa. (Esq. Velas, Madalena/Lajes; Graciosa; 
Horta)

CAPÍTULO 8

.A.DENÚNCIA.DA.VIOLÊNCIA.
CONJUGAL.VISTA.PELA.PSP
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 A vítima vem à Esquadra no próprio dia da agressão, ela não vem sozinha, 
vem acompanhada por uma vizinha, por um familiar. No caso dela vir 
 passado dois, três dias da agressão, vem sozinha à Esquadra. (Esquadra 
 da Povoação)

Quando se fazem acompanhar, no caso de Rabo de Peixe, Normal
mente, vêm acompanhadas por amigos, filhos.

A propósito deste facto, importa retomar as palavras do responsável 
da esquadra das Lajes das Flores, quando refere a importância que atri-
bui a essas pessoas, particularmente quando se trata de outros adultos, 
sobretudo, no acto de denúncia.

As pessoas que são vítimas por vezes fazem meias denúncias. E em alguns 
casos as vizinhas completam a informação que as próprias têm dificul
dade em revelar (Esquadra das Lajes das Flores).
A PSP, particularmente nas ilhas onde está implementada a Rede 

Integrada de Apoio à Vítima de maus-tratos (REDE), detém um sistema 
de alerta e intervenção, onde os técnicos de acção social são também 
chamados em situações de risco, assim refere o responsável da esqua-
dra da Ribeira Grande, onde é frequente a vítima fazer-se acompanhar 
da assistente social da sua zona. Segundo o responsável desta esquadra, 
e citando por exemplo os números referentes a 2008, dos 101 casos 
 referidos, 57 consistiram em idas do agente ao local e 44 em acolhi-
mentos das vítimas na esquadra.

Na maior parte dos casos, a vítima não vai directamente fazer a queixa 
à PSP e quando tal acontece a vítima ou vai sozinha ou acompanhada 
pela família toda ou pela assistente social da zona, recorrem primeiro 
ao SAS e depois é que vão lá. (Esquadra da Ribeira Grande)

Quando se analisam os testemunhos dos responsáveis das esquadras 
que apontaram como mais frequente a deslocação do agente ao domi-
cílio da vítima, na maioria dos casos estamos perante comunidades 
de menor dimensão. Este facto leva-nos a crer na importância da visi-
bilidade que uma deslocação à esquadra e a denúncia uma agressão 
de maus-tratos podem representar. De acordo com os responsáveis 
entrevistados, um dos aspectos a considerar prende-se com a dimensão 
da comunidade onde se encontra sedeada a esquadra.
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Quanto mais pequeno é o meio maior é a crítica social (Esquadra de Santa 
Cruz das Flores)
Tratase de um meio pequenino, onde toda agente se conhece (Esquadra 
das Lajes das Flores).

No caso da esquadra de Santa Maria, apesar do agente se deslocar 
ao local, é frequente aconselhar a vítima para que se desloque poste-
riormente à Esquadra para reforçar a queixa.

Geralmente é o agente que vai ao local …como é um crime público forma
liza a queixa e levanta o respectivo auto. (São Roque Pico)
Geralmente os agentes quase sempre são chamados e vão lá, quase sempre 
vão lá, não é? E às vezes também a vítima acaba por vir cá, aconselhamos 
a vir queixar para reforçar. (Esquadra de Vila do Porto) 
Mas é raro a vítima vir cá, na maior parte das vezes os agentes são chama
dos ao local. (Esquadra das Capelas). 
Alguém liga para a PSP ir ao domicílio, esta é a situação mais frequente. 
Denunciase mas as pessoas não gostam de ir à Esquadra. (Esquadra 
da Lagoa) 

Dependendo das circunstâncias em que ocorrem os incidentes, 
da relação da vítima com o agressor e do contexto de residência, existem 
casos em que são outros, que não as vítimas, quem denuncia o risco que 
estas correm, solicitando a intervenção da PSP, como parece acontecer 
nas esquadras da ilha Terceira.

Às vezes é pela própria vítima… mas pode ser a pedido do vizinho que sabe 
que a senhora está todos os dias a ser violentada … que é maltratada …
psicologicamente como fisicamente. Isto pode acontecer dividido em duas 
fases. Numa fase em que o nosso agente vai lá e já não obriga a senhora 
a vir cá... há testemunhas ou não… muitas das vezes são os menores 
que são testemunhas, são os mais pequenos que estão junto dessa senho
ra que são a testemunha… e doutras vezes são as pessoas que vêm mesmo 
cá formalizar a queixa. (Esquadras de Angra do Heroísmo e da Praia 
da Vitória)

O testemunho do responsável da esquadra dos Biscoitos levanta 
a questão do flagrante delito, que raramente é presenciado pelos agentes, 
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mas que pode ser obviado pelo enquadramento e testemunhos da vítima 
e de outras pessoas.

…actualmente como qualquer crime público não há necessidade da pessoa 
apresentar queixa. Mas se for um flagrante …o que raramente acontece 
porque quando chegamos ao local a situação já ocorreu. Quando real
mente há toda uma envolvência que mostra que certamente há violência 
doméstica, ou seja, que há práticas reiteradas, que repete ao longo dos 
anos, que a senhora diz que se repete já de há tempos… se há um enqua
dramento que se vê que realmente há violência doméstica… basta o agente 
participar o facto. Não havendo esse cenário, digamos assim, se suposta
mente é uma situação pontual …que nunca aconteceu ou que não houve 
continuidade …portanto...poderá haver o caso e a pessoa ofendida não 
se manifesta, da qual não temos conhecimento mas que um familiar 
ou um vizinho fala sobre a situação …e pronto segue na mesma… fazse 
a denúncia e depois é organizado um processo. (Esquadra dos Biscoitos)

A denúncia, sendo o primeiro acto de constituição de um processo 
de incriminação, pode representar na vida das mulheres um momento 
de viragem. No entanto, se por um lado revelam nesse acto a consciência 
de que não devem silenciar os maus-tratos de que são vítimas, por outro, 
reconhecem as consequências que tal implica, nomeadamente a sobre-
vivência dos filhos, a falta de rendimentos próprios, a crítica social 
e avaliam a solidariedade com que podem contar, da parte da rede pró-
xima e dos técnicos de acção social.

O testemunho abaixo dá conta das dificuldades no acto de apresentação 
das queixas, que os agentes consideram por vezes inconsequente, levando 
a vítima a desistir de prosseguir com o processo que, de acordo com 
o responsável da Praia da Vitória, revela uma incapacidade de se libertar. 

Se bem que em muitos casos somos chamados ao local e o que eu noto 
também muito é uma repetição….quem é vítima de violência doméstica, 
mesmo após ter denunciado o caso, continua a ser vítima de violência 
doméstica… prolongase no tempo porque muitas vezes a pessoa acaba 
por desistir da queixa; naquele momento querse queixar e quer que o agres
sor seja punido, mas dali a dias faz as pazes com o agressor. Há muito 
esse ciclo que tem a ver com a incapacidade que pessoa tem de se libertar 
daquele facto. (Esquadra da Praia da Vitória)
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Nas palavras do responsável da Esquadra de Santa Cruz, 90% das 
vítimas acaba por retirar a queixa, porque não sabe o que fazer a seguir.

O responsável pela esquadra da Maia refere ainda uma outra forma 
de contacto, quando a vítima recorre às linhas de apoio e emergência. 
Nesses casos são as assistentes sociais que contactam a Esquadra.

Em alguns casos, a vítima liga para a Linha de Apoio à Mulher e os agentes 
têm conhecimento através das assistentes sociais ou mesmo através da 
Escola. (Esquadra da Maia)
Dos testemunhos acima referidos conclui-se da importância da proxi-

midade entre as esquadras e os cidadãos, mediatizada por serviços de 
atendimento telefónico ou por redes integradas de apoio, que envolvem 
outras instituições como sejam os serviços de acção social e de saúde.

No entanto, de acordo com o responsável do Nordeste, ainda se regis-
tam concelhos onde essa ligação é inexistente ou pouco cooperativa. 
Não fora a participação da PSP na Comissão de Protecção de Crianças 
e Jovens, os agentes do Nordeste não teriam conhecimento de alguns 
dos casos de violência doméstica, neste caso envolvendo crianças. 

O conhecimento dos casos de maustratos, muitas vezes, é através dos 
 casos que são seguidos na Comissão de Protecção de Menores, ora isso, 
há desconhecimento e falta de sensibilização. (Esquadra do Nordeste)

8.2. O acolhimento na esquadra

Analisando as respostas que os responsáveis das esquadras deram 
quando lhes foi pedido para analisar o modo como as vítimas são rece-
bidas, observa-se que foram feitas referências aos espaços, à formação 
dos agentes e às atitudes adoptadas.

No que respeita ao espaço, nem sempre é relatada a existência de um 
espaço específico ou resguardado para este tipo de situação. As vítimas 
são recebidas nas instalações (Esquadras das Velas e Calheta). De acordo 
com outros responsáveis, o acolhimento faz-se no local de atendimento 
comum quando não há outros cidadãos presentes.

 como não é uma esquadra com muito movimento a própria sala de aten
dimento serve…se não tiver mais ninguém ali.” (…) Existindo situações 
em que tenha mais gente presente pode ser encaminhado aqui à secretaria. 
 (Esquadra dos Biscoitos).
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Em outras esquadras há um gabinete de apoio à vítima numa área reser
vada da esquadra (Esquadras de São Roque do Pico, Angra do Heroísmo, 
Graciosa, Horta e Povoação), o que nem sempre significa que estejam 
garantidas as condições de insonorização: uma sala envidraçada sepa
rada… numa tentativa de ser mais recatada (Esquadra da Horta). 

No caso da Povoação, sempre que a situação é mais grave, apesar 
de existir um gabinete de apoio à vítima, esta é conduzida ao gabinete 
do “chefe da esquadra”. O mesmo é referido na esquadra de Vila Franca 
do Campo. 

Quando a vítima está muito nervosa fazse o levantamento da infor
mação no piso de cima no Gabinete do Chefe porque o agressor pode 
ir atrás e [a vítima] fica mais à vontade.
No caso da esquadra de Ponta Delgada, o recurso ao gabinete de apoio 

à vítima só ocorre quando o agente considera que a vítima está nervosa. 
A vítima chega e o agente que está no atendimento ao público recebea, 
se ela estiver muito nervosa vai para a Sala de Apoio à Vítima, mas é raro 
tal acontecer. (Esquadra de Ponta Delgada)

No que diz respeito à formação específica dos agentes, é referido 
que estes não a possuem (Esquadras de Velas/ Calheta, São Roque 
e Nordeste) e os agentes de serviço atendem com base na “formação do 
senso comum” (Esquadra de Velas/Calheta), da sensibilidade do dever 
policial, porque todos têm o mínimo de preparação para estas situações 
mais delicadas (Esquadras da Madalena e das Lajes do Pico). 

No caso das esquadras de Ponta Delgada, Angra e Praia da Vitória, 
foi referida a existência de pessoas especializadas para atender essas 
situações, embora nem sempre sejam esses os elementos que recebem 
as vítimas; estas são recorrentemente atendidas pelos agentes de serviço.

Quem as recebe é o agente que está de serviço, mas em casos mais deli
cados que necessite de um atendimento mais especializado, há pessoal 
mais especializado que poderá acolher a vítima (Esquadra de Ponta 
Delgada)
Há alguém formado nessa área mas às vezes poderá não estar cá. E se não 
está cá é recebida pelo nosso graduado de serviço (Esquadra de Angra 
do Heroísmo).  
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Esta esquadra tem apenas dois elementos que têm formação na área… com 
formação específica na área de receber as pessoas vítimas de violência 
 doméstica” (…) Temos quatro ou cinco pessoas…elementos… nesse campo 
mas a formação da polícia obriga a que, por acréscimo, façamos essa 
actualização de formação (Esquadra Praia da Vitória).

No caso da Graciosa o seu responsável considerou ter alguma forma-
ção, mais ou menos na área, mas acredita que todos os agentes recebem 
formação adequada para receber estas pessoas assim …como se recebe 
uma pessoa “normal”. 

Nem todos os responsáveis das esquadras se referiram ao género 
do agente que atende a vítima, até porque na maioria das situações 
é o agente de serviço que realiza esse atendimento. No caso da Povoação, 
é de registar a opinião do agente entrevistado que refere como mais-
-valia a experiência e o conhecimento da comunidade, como aspectos 
mais importantes do que ser um agente do sexo feminino.

Muitas vezes, as vítimas preferem falar com o Chefe do que falar com uma 
agente do sexo feminino, porque ele está há mais tempo na Esquadra, 
 conhece melhor os casos, faz parte da Comissão da Protecção de Menores. 
Nunca pediram directamente para falar com a agente do sexo feminino. 
(Esquadra da Povoação). 
O mesmo se verifica em Vila Franca. O facto de o Subchefe ser natural 

do concelho, facilita o contacto e aumenta o grau de confiança. 
Quando o Subchefe chega à Esquadra e a vítima encontrase lá, ela fala 
mais à vontade com ele porque é natural da Vila Franca e pertence à Comis
são de Protecção de Menores e a vítima quer sentir que a percebem e que 
a ajudem (Esquadra de Vila Franca do Campo).
É usual perguntarse sempre se prefere falar com uma agente do sexo femi
nino e, na maior parte das vezes, não fazem questão, falam com qualquer 
agente, têm confiança e contam tudo porque sabem que há sigilo na infor
mação. Mesmo quando se tira as fotos às lesões, perguntase se prefere 
que seja agente do sexo feminino e elas não querem, não têm vergonha. 
(Esquadra de Vila Franca do Campo)
A Esquadra dispõe de três agentes do sexo feminino caso a vítima prefira, 
mas é raro tal acontecer. De acordo com a leitura do responsável, uma 
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mulher poderia ajudar, porque considera que há vítimas que parece 
que estão a esconder algo e poderiam desabafar melhor com uma agente 
do sexo feminino e até mesmo para se proceder ao registo fotográfico das 
lesões (Esquadra de Ponta Delgada)

No caso das esquadras das Flores, num dos casos (Lajes), o agente 
feminino está de baixa e não presta serviço, e no outro, é chamada 
a atender a vítima, no caso de ser necessário.

A esquadra dos Biscoitos reconhece que o ideal seria ter alguém com 
formação específica, mas o número reduzido de efectivos constitui uma 
dificuldade. (Esquadra da Madalena e Lajes do Pico).

De acordo com o testemunho dos responsáveis policiais entrevistados, 
a principal preocupação do agente que atende uma vítima de violência 
é acalmar a pessoa e dar esperança (Esquadra deVelas/Calheta), reforçando 
a ideia de que o futuro pode ser diferente e de que a vítima poderá reco-
meçar uma nova vida, longe do agressor e sem ser vítima de agressões.

Citando o responsável da Esquadra de Santa Cruz das Flores, as vítimas 
querem alguém que as ouça, mais do que uma resposta directa da PSP.

Em alguns casos, as situações podem ser encaminhadas para as briga-
das de investigação criminal (Esquadras da Madalena/Lajes e da Horta).” 

Uma preocupação revelada por alguns dos responsáveis prende-se 
com a criação de condições para que a vítima possa contar a sua história 
durante o tempo que precisa. 

Quando ela vem à esquadra apresentar a situação, que é sempre uma 
situação meia chata, é encaminhada (para um gabinete) para lá e temos 
uma conversa… que pode levar uma hora… duas horas… até ela contar de 
facto o que é que se passa…qual a história (Esquadra de São Roque).
No caso da esquadra da Graciosa, a vítima é conduzida para o gabi-

nete para fazer declarações mas, como não há computador nessa sala, 
as notas entretanto tomadas pelo agente são transcritas no computador 
noutra sala e depois lidas à vítima para que as assine, se concordar. 
As declarações da vítima tiramse para um papel e depois vamos ali ao com
putador, registamos tudo, levamos à senhora para ela assinar. (Esquadra 
da Graciosa) 

Este circuito pode implicar perda de informação, no que esta possui 
de relevo, porque o registo escrito, em simultâneo com a atenção que 
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é exigida no acolhimento, fazem perder conteúdos e emoções que podem 
ser importantes.

O responsável de Vila Franca do Campo referiu o papel desempe-
nhado pela PSP para além do que o registo da ocorrência e dos factos, 
apontando o acompanhamento da vítima até esta se encontrar em 
 segurança. 

Na maior parte das vezes, a vítima vem sozinha ou com uma pessoa amiga. 
Conforme a agressão, vamos com ela ao Centro de Saúde, nunca a aban
donamos até estar num sítio seguro porque o agressor pode aparecer. 
Os agentes trabalham com a vítima, tentam perceber se ela tem onde 
 ficar, se tem família. Se não tiver, falamos com o agressor para que seja 
ele a sair de casa naquele momento. (Esquadra de Vila Franca do Campo)

Analisando os aspectos referidos anteriormente podemos concluir 
que a relação dos agentes com as vítimas de violência doméstica procura 
ser de acolhimento e em alguns casos de encaminhamento. Contudo, 
ainda carece de maior qualidade no que diz respeito às atitudes mais 
adequadas, quer ao nível da comunicação a estabelecer com a vítima, 
podendo em alguns casos implicar o recurso a um agente do sexo femi-
nino vocacionado para este tipo de crime, quer ao nível da melhoria das 
condições de registo, no gabinete de apoio à vítima. 

Quando a acção do agente se realiza no domicílio da vítima (situação 
que não podemos calcular em que medida é maior ou menor, pois a base 
de dados estatísticos apenas nos refere a localização do acto violento 
e não especifica se o agente se deslocou ao local ou acolheu a vítima na 
esquadra), surgem normalmente dúvidas quanto ao modo de actuação, 
se o conflito implicar o afastamento do agressor. Habitualmente, como 
referem os agentes, é a vítima quem sai do domicílio, o que muitos 
consideram errado.
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9.1. O contacto da vítima com a PSP

O início da denúncia de uma situação de maus-tratos faz-se habitual-
mente por um contacto com as forças policiais que, nas palavras das 
vítimas, é em geral fácil, seja por via telefónica, seja presencialmente.

Chamava a polícia plo telefone, já se sabe. Ia lá a casa a polícia, ia preen
cher os papéis, levavam pr’o posto da polícia, depois vinha a carta à porta 
pra gente ser chamados. Nunca recorreu à esquadra (E5).

Da análise das entrevistas, importa destacar alguns aspectos que 
resultaram e outros que falharam no atendimento demonstrado por 
parte dos agentes. Num dos testemunhos, uma das vítimas relata o tele-
fonema que a filha terá feito, pedindo ajuda para a mãe.

Não, eu faço é sempre pelo telefone. Sempre? Sempre, algumas foram
me recusadas, mas eu faço sempre. Recusadas por quem? Por um polícia, 
telefonei para lá, nem fui eu, foi a minha filha e ele portouse mal com a minha 
filha e disse à minha filha: “logo no princípio do meu turno!”. A minha filha 
disse: “o senhor desculpe mas ao princípio, ao meio ou no fim, a gente tá aqui 
com leilãos, desde manhã estava em estado de chamar, não tive culpa dos lei
lãos se agravar agora”. (E15)

CAPÍTULO 9

.A.PSP.E.A.DENÚNCIA.DA.VIOLÊNCIA.
CONJUGAL.SEGUNDO.AS.VÍTIMAS
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Tal como tinha sido referido por parte dos agentes, em muitos casos 
de denúncia são as vítimas, ou alguém por elas, que se deslocam à esquadra 
para denunciar e pedir apoio. 

Não (telefonei), eu fui à Esquadra.(E2)
Eu ia à esquadra (E8). Ia, porque às vezes eu ligava pelo telefone e eles 
não iam lá. Eles não iam.(E8)
A entrevistada 9 manifestou o facto de o contacto directo dos agentes 

com o agressor terminar em acalmia, depois dos agentes dizerem uma 
palavra “amiga”, o que também significava a permanência da vítima 
no ambiente doméstico.

Ia pessoalmente, ia pessoalmente lá. (E9)… das últimas vezes quando ele 
começou a destruir coisas, eu telefonava, ele não queria deixar a polícia 
 entrar dentro de casa, depois como os polícias conhecia a gente os dois, 
 vinha com uma palavra e amigo (…) (E9)
No caso da entrevistada 16, depois do contacto telefónico e da apre-

sentação da queixa, a vítima acabou por retirá-la, fazendo-se acompa-
nhar do agressor quando voltou à esquadra e, de novo, o agente da PSP 
tentou apaziguar a situação conjugal, cuja agressividade estava, na rea-
lidade, associada ao consumo de estupefacientes. 

Sim. A polícia chegou e eu disse o que é que se passava, que ele tavame 
a tratar mal, nessa altura as pequenas estavam comigo, as pequenas 
também viram ele a tratarme mal, que ele batiame, que tava drogado, 
eu disse tudo à polícia. A polícia revirou a casa, já se sabe que não tinha 
drogas na minha casa que ele não levava drogas pra casa, ele se drogava 
era com os colegas aí pra fora, pra minha casa não. Pronto, depois a polí
cia marcou no papel, ele chamou por ele, teve falando com ele. Depois ele 
disse pra mim tirar a queixa, não sei quê. Ele me ameaçava, dizia pra 
mim tirar a queixa se não me matava, não sei quê. Ele já tinha do preso 
por ter matado um homem, eu não lhe conhecia, depois é que eu sube 
quando eu tava com ele que as pessoas contaram. Pronto, e eu ficava sem
pre com aquele medo e até que eu fui tirar queixa à polícia, mas quando 
eu fui tirar a queixa ele foi comigo e a polícia teve falando com ele, eu tirei 
a queixa e disse a ele que ele não tinha nada que fazer isso…começou 
a falar com eles, coisas com ele (a aconselhar). Pronto, ele disse que não 
ia fazer mais isso, não sei o quê. Depois tomava as drogas tornavame 
a bater, até que eu largueilhe de vez, saí dele de vez”. (E16)
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Outras entrevistadas revelaram a dificuldade de acederem à PSP, 
por serem vítimas de um controlo extremo por parte dos agressores, 
em termos de acesso a meios de comunicação com o exterior. No caso 
da entrevistada 3, o marido cortava-lhe o telefone e foi a posse de um 
telemóvel que lhe permitiu uma maior facilidade de contacto. Uma das 
estratégias consistia em recorrer às vizinhas para que estas fizessem 
esse contacto, enquanto a vítima procurava esconder-se do agressor.

Muitas vezes, e muitas vezes chamava a polícia e nem lá iam, quando era 
alguns polícias. Que eu chamava a polícia e quando eu ia para o telefone, 
ele arrancava o telefone da ficha para não chamar a polícia.
(Ia-lhe perguntar isso, como é que chamava a polícia? Era por tele-
fone?) Era ao telefone mas quando ele largava o telefone da ficha era, 
muitas das vezes, era as vizinhas que telefonavam, eu pedia a elas, elas 
diziam por amor de Deus para não dizer que era da casa delas e às vezes 
ia bater à porta da casa das minhas vizinhas, escondiame num quarto 
delas, e elas diziam oh, podes entrar que a tua mulher não está aqui 
e muitas vezes para não pôr as minhas vizinhas em discussões com ele, 
em conflitos, passava a maior parte das vezes num quartinho, numa casa 
de lavar que eu tenho no meu quintal, passava com os meus filhos, mui
tas vezes no abrigo de camioneta, tapavame com aquilo que tinha vestido, 
tapava a cabeça dos meus filhos e a minha cabeça para a gente não ser 
reconhecidos. A maioria das vezes era assim, quando ele tava a dormir ou 
qualquer forma, a gente tentava entrar em casa. Sem barulho e sem comer, 
a gente não podia fazer barulho.
(Mas a primeira denúncia e as outras que fez, foram quase sempre 
as vizinhas que ligaram?) Não. Ultimamente eu tinha telemóvel e era eu 
que ligava, do telemóvel (E3)

Em outras situações, como a da entrevistada 4, o controlo é ainda 
mais violento, ao ponto de a vítima se sentir enclausurada na sua própria 
casa, impedida de acesso ao telefone ou até a sair de casa (com as portas 
trancadas).

Quem fez denúncia não fui eu, foi minha cunhada, a mulher do meu irmão 
porque ele trancavame o telefone e então não tinha telefone, ele trancava
me as portas, ele trancavame tudo, não tinha acesso a nada, eu não 



136

tinha um escudo pra nada e minha cunhada é que viu que aquilo não era 
vida e é que denunciou. E a polícia foi lá e viu mesmo que ele portouse 
muito mal, viu logo a violência que ele tinha. (E 4)

No caso da entrevistada 11, o contacto foi feito directamente com 
o Centro de Apoio à Mulher, que no texto surge como apoio à vítima, 
mas que pelo endereço se confirma não ser o gabinete da Associação 
de Apoio à Vitima de Violência (APAV. É de registar a importância do 
acesso aos números de telefone em situação aguda, uma vez que, neste 
caso, a vítima recorreu ao teletexto para procurar um contacto. 

E fui ao teletexto da televisão, porque não conhecia nada, lembreime do 
teletexto da televisão, tirei lá o número de telefone no qual foi encami
nhada a chamada para o continente, como é óbvio. Lá então deramme 
as informações certas, deramme os contactos certos e eu telefonei. O tele
fone foi parar pá…para o Apoio o Vítima, ali na Rua João do Rego de Cima 
e quem me atendeu o telefone? Um senhor, iame passando, eu a querer
me livrar dos homens e quem me atende para ajudar um homem. Nesse 
caso, um homem que eu hoje devo muito porque foi o meu jurista. E então, 
falei, pedi, eles atenderamme logo a seguir ao outro dia porque eu já 
 telefonei já era tarde, já era noite. E logo no outro dia a seguir eu fui muito 
bem recebida e depois fui encaminhada aqui para o lar. (E11)

Da análise dos testemunhos feitos podemos concluir que, em muitos 
casos, é a vítima quem denuncia a situação de maus-tratos, o que aliás 
confirma os resultados verificados na Base de Dados estatísticos43  (91,4%). 
No entanto, quando a denúncia é feita por familiares, particularmente 
filhos, amigos ou vizinhos, poderemos estar em presença de casos mais 
graves ou de vítimas mais frágeis ou fragilizadas, que receiam as conse-
quências de um contacto directo com a polícia.

Segundo o testemunho das vítimas, o facto de ser atendida por uma 
mulher ou por um homem na esquadra não parece ser o mais impor-
tante. O que parece prevalecer para as entrevistadas é o modo como são 
atendidas. No entanto, poderá não ser completamente indiferente, 
porventura mais adequado, se o interlocutor for feminino, tendo em 

43 Dados registados entre Julho 2007 e Maio 2009
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conta a compreensão que uma mulher pode manifestar pela experiência 
da vítima. Uma das entrevistadas refere claramente que seria melhor 
ser atendida por uma mulher, porque se sentiria mais à vontade, sobre-
tudo se obrigada a falar da vida íntima e sexual; e menciona o riso do 
agente masculino, quando teve de falar sobre este tópico, em parte 
porque, segundo a própria, há modelos de referência que também são 
partilhados pelos agentes enquanto homens, ou como refere a entre-
vistada 3, um homem não gosta que se fale mal de um homem.

É melhor. Uma mulher…estar mais à vontade pra falar. (E1) 
Quando é um agente do “sexo masculino e alguns ainda até se zangavam 
comigo.(E3)
 Acho, acho porque uma mulher do sexo feminino, não para desvalorizar 
o trabalho que a PSP do sexo masculino tem feito mas o sexo feminino, 
uma mulher pode… ainda há umas mentalidades que preferem uma 
mulher e podem dirigirse mais à vontade a uma mulher, explicar a situa
ção, o que é que tá a acontecer, o que é que não tá a acontecer porque já 
houve em alguns casos que aconteceu comigo que eu cheguei a insinuar 
algumas coisas que se tinha passado (suspiro) na minha vida conjugal 
e ainda riramse da minha cara. (E3)

Algumas das entrevistadas referiram ter sentido, aquando da apre-
sentação da queixa, vítimas de gozo, desconsideração por parte dos 
agentes masculinos de serviço, o que, acreditam, não teria acontecido 
se tivesse sido uma mulher a atender.  

Portanto, se fosse com uma mulher, eu acredito que não se riem da minha 
cara e com outras pessoas também. Não se ri, a gente nota no sorriso, nota 
no olhar quando a gente passa pelas pessoas que a gente foi…como é que 
se chama? Não foram bem compreendidas porque o homem tem de se 
machão, tem de ter o seu valor e eu estava a falar mal não directamente do 
senhor agente mas era de um homem e o homem não gosta que se fale mal 
de um homem. (E3)
Deve haver muitas que brigam com o marido e se for preciso o marido vai lá 
passar a noite e depois estão lá: meu rico marido, meu rico marido. E eles 
disseramme isso, eles disseramme que isso existe e quem é que garante 
que eu era diferente, certo? E achei assim um bocadinho de desprezo, 
como aquela: ah, isso é hoje, amanhã ela já está bem com o marido. (…) 
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E o polícia até disse assim: também se já levou catorze anos, se levar mais 
uma ou duas. O polícia comentou isso mesmo, tenho os meus irmãos 
de testemunha (…) E13

A entrevistada depois de relatar a pouca consideração de que foi alvo 
por parte de dois polícias do sexo masculino, respondeu à questão do 
género do agente, dizendo que, na sua opinião, seria diferente se fosse 
mulher.

Acho, muita diferença, nós mulheres temos o sentimento diferente, não acre
dito que uma mulher fosse capaz de dizer uma história dessas (E13).

Segundo o testemunho da entrevistada 15, há uma clara valorização 
da eficácia do agente feminino no tratamento de casos de violência 
 doméstica. De acordo com as palavras desta entrevistada, é de realçar 
o facto de a agente do sexo feminino, sozinha, ter resolvido o problema, 
dialogando com o marido/agressor, sendo que este a ouviu. Quando 
 foram homens a deslocar-se a casa da vítima em outras ocasiões, foram 
sempre a dois, e não obtiveram com isso melhores resultados. 

 Ele falou com ela e com os outros por igual, só que ela tem… uma mulher 
parece que tem mais impulso para um bêbedo do que um polícia. Uma 
agente, uma mulher tem mais porque ele falava, ela calavalhe, ela di
zialhe…ela tinha sempre coisa para lhe fazer calar ou: eu levo o senhor 
comigo, isso não são modos de falar com a sua esposa. Quer dizer que…eu 
acho que uma mulher tem mais…não sei, ou por ser mulher, tem mais 
impulso do que o outro porque elas vão ali, uma mulher só, sem medo 
nenhum e quando vão homens vão sempre dois. Quando vai polícias vai 
dois, quando vai uma mulher… Vai só uma. Mandaramme para lá uma 
mulher, eu disse: agora é que tá lindo. Mas não senhora, uma mulher 
correu melhor do que tivesse sido com os polícias, ouvir a ele, tudo o que 
ele tinha a dizer, acabou de falar com ele, vieram pra dentro, teve falando 
comigo, só que ele veio interferir muita vez. Teve falando comigo, eu não 
soube…eu soube o que ele disse porque eu estava do lado de fora da porta 
ouvindo e como ele também haverá ter escutando o que eu disse mas eu 
não me importa porque o que eu disse é a verdade. Ele só me dizia era as
sim: diz a verdade, não estejas dizendo mentiras. Não, meu rico homem, 
eu nunca menti, nunca menti em coisas sérias, agora com essas. Lá de vez 
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em quando digolhe uma mentirinha como essa que eu disse: oh, vou mas 
é pl’a parte do tribunal. Isso é coisas que não prejudica ninguém mas 
agora dizer assim: eu voume defender. Não, eu não me posso defender 
porque os meus filhos vão ao meu lado porque sabem o que se passa, tal 
e qual se o pai tivesse razão, se o pai tivesse razão, os meus filhos iam 
ao lado dele. E depois ela ouvime a mim, ouvi o meu marido, ouvime 
a mim e ouvi a minha filha, tudo separado. De certeza… não sei o que 
é que disseram, mas eu sei que as coisas da minha filha coincidir com 
as minhas porque ela participou de tudo e se eu disse a verdade e ela a ver
dade disse, portanto… (E15)

Ao preferirem uma mulher, uma das entrevistadas refere o facto 
de um agente feminino poder, à partida, compreender melhor as difi-
culdades das mulheres, o que tornaria mais fácil contar a sua história. 

Que seja que um homem, prontos, não tou dizendo que os homens não 
percebem, mas é uma mulher, com uma mulher a pessoa tem mais aque
la vontade de falar, deles compreenderem né? (E6)
É melhor falar com a vítima. É melhor, porque A mulher tem mais con

fiança nela não é no homem (E7). 

Para a entrevistada 8, uma agente no feminino poderá entender 
 melhor as estratégias ou comportamentos femininos, que por vezes, 
segundo afirma, também tiram um homem do sério, o que em nada 
justifica a violência. 

Mulher atende melhor, não que ela deveria puxar por nós porque cada 
caso é um caso, não é? Porque há mulheres também que pelo amor de 
Deus, não que mereçam apanhar que acho que ninguém tem o direito de 
bater em ninguém, mas tem mulheres que tiram o homem do sério, isso há 
e não vou falar porque há que há, não se justifica bater mas acho que uma 
mulher entende melhor outra mulher. (E8).

Um outro traço identificado como potenciador de uma melhor com-
preensão por parte das agentes prende-se com a relação materna. 

Uma mulher polícia iria compreender melhor a relação das mães com 
os filhos, sujeita a violência. É também bom porque é mulher e é mãe 
também porque nessas alturas quando se tem filhos a gente também 
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 pensa muito neles. Pode ser mãe e pode não ser, não é? Mas pronto, mas 
é mulher. (E14)

Para uma das entrevistadas, a presença de uma mulher iria contribuir 
para se sentir mais acompanhada e “aliviada”, intimidando o agressor 
na forma como ele se iria expressar. 

Eu acho que sim. Ficava mais aliviada, com a polícia ali ao pé de mim ele 
não fazia nada, ele ficava calado (risos). (E5)

Outras entrevistadas não valorizam a presença de um agente do sexo 
feminino. 

Não, para mim tanto faz, ou polícia mulher ou polícia homem, para mim 
tanto faz. Se tivesse uma polícia mulher falava com ela como falei com 
o guarda. Para mim é indiferente (E2) 
Não, para mim foi igual, para mim, tanto tava à vontade com ele como 
ela (E4)

Também registamos testemunhos que vivenciaram experiências 
negativas no atendimento feito por uma agente feminina. A entrevis-
tada 9 relata uma situação em que uma agente desvalorizou a queixa 
e a situação relatada pela vítima. Ao invés de ajudar/orientar em termos 
do que a vítima deveria fazer/agir, fez um comentário moral e tentou 
apaziguar a situação (apelando à calma).

Eu tive uma vez uma senhora. Eu tinha levado muita pancadaria, telefonei 
pra ela a pedir ajuda. Estava a cumprir o seu dever, coisa de mulher, estava 
a alertarme mais: ele é o seu marido, ele hoje tá assim, amanhã vai con
versar. Senhora, se eu estou pedindo ajuda eu não tou pedindo um conse
lho, um conselho eu vou fazer o que a minha cabeça quer, eu tou pedindo 
é que eu levei pancadaria, o que é que eu posso fazer? O meu marido saiu 
de casa com álcool, levou o meu filho dentro do carro, se acontecer algu
ma coisa ao miúdo, aquele homem não tá em condições de levar aquele 
miúdo. Ah, mas o seu marido vai voltar. Fiquei assim, ainda hoje falo 
com essa senhora, somos amigas, mas eu prefiro mais um homem. (E9)

Da leitura dos testemunhos das vítimas se conclui que uma mulher 
pode ser uma mais-valia no atendimento às vítimas femininas de maus-
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-tratos; no entanto, como também ficou claro em muitas das respostas, 
o mais importante reside na qualidade da comunicação que é estabele-
cida no momento da denúncia, o que significa a capacidade de escuta, 
empatia e ajuda do agente que regista a denúncia/queixa.

9.2. Sentimentos vividos pela vítima 

Da análise das respostas dadas pelas vítimas entrevistadas à questão 
de como se sentiu no momento da denúncia, indicamos, em seguida, 
alguns sentimentos que reflectem a importância da qualidade que deve 
ter a relação do agente da PSP com a vítima, num momento de grande 
tensão e fragilidade como o que contextualiza uma queixa de violência.

9.2.1. Segurança e alívio 

À pergunta sobre o que a vítima sentiu quando se dirigiu ou contactou 
o agente da PSP, encontramos uma primeira ideia importante, o senti-
mento de segurança que isso representou.

Sentime mais segura (E1)
Eu sentime…sentime melhor (E7).

A chegada do agente da PSP a casa da vítima contribui para o senti-
mento de segurança e alívio, sobretudo quando esta está na presença 
do agressor (sente-se mais protegida).

Uma coisa estranha já se sabe, nunca tive esses problemas, não estava 
habituada com isso. Mas…Mas senti que estava protegida que ele não me 
podia mais fazer mal.(E4)
Ficava mais aliviada, com a polícia ali ao pé de mim ele não fazia nada, 
ele ficava calado (risos).(E5)

9.2.2. O poder e a violência continuada

Uma outra reacção ao acto de denúncia é revelada pela entrevistada 
6 quando refere que, apesar de se sentir revoltada e de sentir vontade 
de vingança, o facto de denunciar lhe conferiu mais poder. Isto revela 
a necessidade de reforço, por parte das entidades que acolhem uma 
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 denúncia, de devolverem à vítima o poder que ela julga não ter, a auto-
nomia para decidir que ela pense ter perdido. 

O contacto com os agentes policiais pode representar o início da 
 “libertação” das mulheres vítimas, caladas ou silenciadas durante 
 demasiado tempo.

Sei lá, da maneira que eu tava não me senti de nada, não tava… só tava 
revoltada, já se sabe, pra se vingar a pessoa podia dizer assim: se ele vier 
pra casa eu saio, a pessoa naquele momento nem tem vergonha nem tem 
nada. Aquela coisa que aconteceu fica completamente fora do seu juízo” 
Mas sentiuse mais…Mais com aquele poder, mais com aquela coisa 
de…senti. (E6)

Este poder ganho pelo acto de denúncia é ilustrado por uma outra entre-
vistada que refere que o facto de recorrer à polícia e de fazer queixa, 
ou como a própria diz, “o não ficar calada”, era uma forma estratégica 
de amedrontar o agressor e de reduzir a intensidade da sua agressão.

Lá vou eu perder mais tempo, vou lá pra dar queixa, é só pra ele ver que 
eu não tou me calando. Ia fazer queixa só pra ele ver que eu não me tou 
calando, que não tou…como se diz, que eu não tenho medo dele, não tou 
aceitando o que ele tá fazendo. Era só isso, que não tá acontecendo. Não 
tinha esperança… Não Que se resolvesse a situação. Se ele fizesse isso e se 
eu não fizesse nada, se eu ficasse calada e não fizesse nada, a tendência 
era pra piorar. Ele tem que ver que não tou com medo, não tava com medo, 
pronto. Fui pedir ajuda, né? (E8)

9.2.3. Desorientação e angústia  

No caso da entrevistada 16, ao invés desse sentimento de calma, o que 
relembra é a desorientação. Como refere, estava de cabeça quente.

Pronto, eu naquela altura tava com a cabeça quente, tá a perceber? Tava 
muito nervosa, tava de cabeça quente, muito nervosa por isso não sei 
 explicar, uma pessoa de cabeça quente também não sabe o que é que faz, 
não é? Se der pra fazer aquilo, dá pra fazer aquilo (risos)… Depois a senhora 
foi com eles. Nesta altura, o que é que a senhora estava a sentir? Eu não 
sei, eu estava de cabeça quente, tava muito nervosa, tava só a chorar, 
eu não sei.? Sim (E16)
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9.2.4. O medo

Um traço importante registado por uma outra entrevistada prende-
-se com o conteúdo da denúncia que envolve revelar a intimidade 
 conjugal, o modo como o companheiro a tratava, no caso da entrevis-
tada 2, repetir as palavras proferidas pelo agressor (os nomes que ele 
me chamava). 

O que mais me deu receio de mais de falar com o agente fou dizer os nomes 
que ele me chamava, assim, puta, assim de…cabra, esses nomes feios que 
pra mim é feios. Deume um bocadinho de receio de falar com o guarda, 
assim. Porque eu disse ao senhor guarda, eu tenho de dizer isso? (risos) 
E ele assim, tem de dizer os nomes que chamou pra mim escrever aqui, 
e então disse os nomes todos que ele chamou. (E2)

A denúncia junto do agente policial implica assumir publicamente 
uma vida familiar conflituosa, a intimidade que normalmente os outros 
desconhecem, porventura uma relação violenta, há muito vivida, que 
nesse momento é desvendada numa entrevista/denúncia na esquadra 
ou junto de um agente. 

De acordo com o discurso da entrevistada 3, este sentimento de vergo-
nha é ultrapassado pelo reforço que outros dão à coragem de denunciar, 
nomeadamente quando os filhos incentivam a que a mulher, vítima, 
o faça. 

Tive. Senti vergonha de dar a cara, não queria iludir os meus filhos mas 
quando eu vi os meus filhos com mais maturidade, eles aceitaram que eu 
fosse pra frente com a denúncia, chegaram a depor contra o pai, das 
agressões que o pai fazia a eles. A única maneira e os únicos testemunhas 
que havia era os filhos que dentro de casa porque a maioria das agressões 
era dentro de casa, para a rua ele era a vítima e dentro de casa eu é que 
era a vítima. Para a rua ele era o coitadinho, não fazia mal a ninguém, 
coitadinho, tá abandonado, tá sozinho, não faz mal a ninguém e da porta 
pra dentro era o que se via.(E3)

Um dado referido pela entrevistada, que faz variar o sentimento 
 vivido pela vítima, é o modo como é recebida, ou seja, quando a mulher 
que denuncia se sente à vontade.
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Sentime nervosa, não me senti à vontade, nalguns casos, como acabei 
de referir. Nalguns casos não me sentia à vontade porque sabia que não 
era bem recebida e noutros também sentiame à vontade e contava tudo, 
eles compreendiam, escreviam e ponham no processo. (E3)

Uma das entrevistadas comparou o atendimento e acompanha-
mento da PSP com o recebido na APAV, considerando este melhor, 
porque 

Pronto, eu para mim, foi pouco. Gostei mais quando fui para APAV, senti 
mais apoio na APAV, da polícia foi pouco, apesar de, depois numa outra 
história do meu exmarido vir cá a casa, eu chamei a polícia e a polícia 
estava aqui e às vezes passavam por aqui, batiam à porta: está tudo bem 
com a senhora e não sei quê? Mas eu acho que o fundamental foi mesmo 
a APAV, não a polícia, não mesmo a polícia. (…) mas também veio cá a 
casa e sempre com uma disponibilidade enorme, mesmo, em todos os 
sentidos e naquela de não pôr entraves: ah, vaise tentar. Não, é isso que 
precisa, é isso que tem. Impecável, mesmo cinco estrelas. (E12)

Apesar das entrevistadas referirem um sentimento de segurança 
e procurarem marcar uma atitude de força com o facto de denunciarem 
e recorrerem à polícia, a entrevistada 9 refere algum receio, porque 
 todos se conhecem, e desconfiança em relação ao seu caso receber 
a devida atenção. O medo é um sentimento presente no acto de denun-
ciar porque, para algumas das vítimas, a seguir à queixa há a obriga-
toriedade de regressar a casa e reencontrar o agressor, como refere 
a entrevistada 10.

Às vezes medo porque todos os guardas que tavam lá tanto me conheciam 
a mim como conheciam a ele e eu ia lá com aquela desconfiança: ou será 
que ele conhece ele e vaime pôr o papel pró lixo? Será que vai conversar 
com ele e vai dizer que tive aqui? Levava aquela desconfiançazinha mas 
tinha de me arriscar. (E9)
(sentia-me) Com nervos pra mim chegar a casa, tinha muito medo (…) 
naquele dia eu vim pra casa quase à meianoite, quase à meianoite eu 
fui pra casa, ele tava em casa, tava saindo fumo naquelas ventas, eu não 
sabia pra onde ir. (E10)
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Uma das entrevistadas referiu que o receio inicial foi reduzido quando 
a necessidade de denunciar voltou a acontecer. Este facto revela como 
as situações de violência são repetidas em muitos casos de vida de víti-
mas, que têm necessidade de recorrer à PSP porque o agressor se man-
tém a viver no domicílio familiar. 

O meus sentimentos…o primeiro, pronto, foi o mais complicado porque 
como eu nunca tinha feito denúncias anteriores mesmo em outras situações, 
foi a minha primeira denúncia na polícia, eu sentime um bocado, (…) 
indecisa mas o engraçado é que nessa esquadra havia lá um cartaz de 
violência doméstica: denuncia e não sei quê (…) estava decidida que 
queria mesmo fazer aquilo (…) senti assim um certo receio mas um passo 
importante que devese dar porque (…) é um meio que nós temos de, 
pronto, apesar às vezes de não funcionar sempre, não é? A gente tem visto 
aí casos que acaba depois em tragédia e essa coisa toda. Mas acho que sim, 
que a gente deve mesmo denunciar e eu já ia com aquela força mesmo de 
denunciar, apesar de ter sempre um certo receio mas custou foi mesmo 
a primeira vez (…) eu voltei a ir já muito melhor do que a primeira vez, 
já ia mesmo decidida (…) (E12)

Da análise dos sentimentos identificados anteriormente, fica eviden-
ciada a multiplicidade de emoções que perpassa o acto de denúncia. 
Por um lado a segurança, o alívio e o sentimento de poder (‘empodera-
mento’) que contrastam com a angústia e o medo das consequências 
da denúncia, quer em termos da publicidade que esse facto implica 
para a vida pessoal, quer da reacção que pode advir dos denunciados. 
De relembrar que os denunciados são, na sua grande maioria, cônjuges 
(83,7%) ou ex-cônjuges (16,3%)44 com quem muitas das vítimas vol-
tam a estar no momento seguinte à denúncia. Este facto também gera 
angústia nas vítimas porque em muitos casos existem menores que, 
na maioria das vezes, são expostos aos actos de agressão (em mais 
de 60% dos casos registados entre Julho 2007 e Maio 2009).

Analisando o acto da denúncia do ponto de vista das vítimas, é de 
realçar a importância atribuída à qualidade da comunicação. Ser ouvida, 

44 Base de dados da DGAI Julho 2007 – Maio 2009
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escutada e sobretudo compreendida, propondo, em alguns casos, que 
seja um agente do sexo feminino a estar presente quando se dirige 
 à esquadra, afiguram ser elementos importantes. 

O testemunho das vítimas é rico em aspectos que poderão ser consi-
derados de pormenor, mas que revelam a sensibilidade acrescida que 
uma mulher tem quando se dirige a uma esquadra ou quando contacta 
com a polícia para que intervenha num momento de crise, como é uma 
agressão. Todas as palavras são importantes e a indecisão que algumas 
revelam, sem saber se devem ou não manter a queixa, é um dado a con-
siderar não como sinónimo de inconsistência, mas como prova do receio/ 
medo que possam estar a sentir face às perspectivas do seu futuro ime-
diato.

O facto de as vítimas serem mulheres cada vez mais autónomas, por 
via da actividade profissional, pode ajudar a equacionar alternativas 
à permanência no domicílio com o agressor. Importa que esta autono-
mia seja utilizada para reforçar o sentimento de “empoderamento” 
destas mulheres. Em alguns testemunhos, depois do apoio recebido 
por parte do agente, transparecem a esperança e a confiança na ideia 
de que não podem manter-se sujeitas e dependentes de alguém que 
as maltrata.
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10.1. A visibilidade do fenómeno

A análise da relação entre as vítimas de violência doméstica e as 
esquadras da PSP feita nos pontos anteriores deste relatório permitiu 
identificar alguns aspectos que retratam as representações quer das 
mulheres vítimas quer dos agentes policiais. No entanto, durante as 
entrevistas foi possível solicitar uma descrição/caracterização dos 
 actores directos no acto de violência, o agressor e a vítima, permitindo 
desta forma definir, nas palavras dos e das entrevistados/as, o que 
entendem por violência conjugal, inclusive, identificando as causas 
que associam a este fenómeno. Por outro lado, a aplicação de uma escala 
sobre a violência conjugal, cuja apresentação se fará adiante, permitiu 
perceber o modo como os agentes policiais, em serviço nos Açores 
no período compreendido entre Julho de 2007 e Setembro de 2009, 
se posicionam perante este fenómeno. 

Uma das primeiras ideias a registar prende-se com o volume ou 
dimensão do fenómeno da violência. De acordo com o testemunho 
de alguns responsáveis, há hoje uma maior visibilidade do fenómeno 
e uma clarificação maior do que é a violência doméstica. As vítimas 
são as primeiras a denunciar a violência e recorrem às esquadras em 
número cada vez mais significativo. Esse facto não invalida que ainda 
existam casos na sombra. 

CAPÍTULO 10

.REPRESENTAÇÕES.DA.VIOLÊNCIA.
CONJUGAL.POR.PARTE.DA.PSP
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A vítima acaba por interiorizar que é, cada vez mais, um problema que há 
solução, ou que pode obter ajuda junto de entidades como a polícia ou 
o tribunal. 
Na minha percepção, do pouco tempo que cá estou e olhando aos registos 
têm havido mais denúncias, não significa que tenha havido mais casos, 
há apenas uma diminuição das cifras negras (…) aqueles casos que não 
são denunciados. Portanto, havendo uma diminuição das cifras negras 
há, consequentemente, uma maior denúncia deste tipo de crimes, talvez 
precisamente porque há maior. (Esquadra das Velas/Calheta)

É um fenómeno que tem vindo a alastrar, até há não muito tempo as pessoas 
faziam confusão entre o que era a violência doméstica e a violência à inte
gridade física. Os crimes que eram objecto de violência doméstica, a maior 
parte das vezes, são silenciados. Nós temos uma percentagem de pessoas 
que vêm cá fazer pequena…deveria ser maior, a nível de ilha e a nível de 
concelho. Há pessoas que por razões óbvias …profissionais, económicas, 
de escolaridade….não fazem queixa. (Esquadra da Madalena/Lajes)

Na área de São Roque… pronto… ultimamente tem vindo a aumentar. A au
mentar porquê? Porque as vítimas têm denunciado os crimes. Nós temos 
conhecimento praticamente… em número um através das vítimas ou 
através de terceiras pessoas. Ou muitas vezes através das vítimas e depois 
não querem procedimento criminal. Automaticamente se a gente detectar 
que se trata de uma situação de violência doméstica enquadrase no crime 
verificado por lei, fazemos auto de notícia… embora a vítima não queira. 
Se ela quiser formalizar a queixa formaliza … e damos seguimento ao 
processo. (Esquadra de S. Roque do Pico)

Segundo o responsável da Esquadra da Maia, a maior visibilidade 
do fenómeno deve-se também ao facto de haver reincidências na 
 denúncia o que, na sua opinião, não configura um aumento de casos.

Tem se notado uma tendência para denunciar mais mas não significa que 
haja mais casos de violência doméstica, mas sim que há repetição de casos 
entre os mesmos casais. (Esquadra da Maia)
Muitas vezes, são casos de reincidência. (Esquadra da Povoação)
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Casos de reincidência, em média são quatro queixas por casal. (Esquadra 
de Vila Franca do Campo)
Existem muitos processos, mas muitos deles são casos de reincidência. 
(Esquadra da Lagoa)

Citando o testemunho dos responsáveis pela Esquadra de Santa 
 Maria, a visibilidade do fenómeno da violência doméstica prende-se 
com o facto de o mesmo ter sido classificado como crime público desde 
2000, permitindo que outros, como os vizinhos, possam denunciar 
as situações presenciadas.

Têm vindo a aumentar, aqui em Santa Maria, por incrível que pareça, 
ultimamente, têm aumentado em proporção da ilha que tem população 
de cinco mil e tal habitantes e, por exemplo, o ano passado tivemos doze 
queixas por violência doméstica e este ano já vamos em cinco, por isso…
Mas há aí outro problema, o facto do crime ter passado a ser um crime 
público e ser denunciado por um vizinho também veio a aumentar o nú
mero de queixas e antigamente, sabiase o facto que a mulher apresentava 
queixa, a relação compunhase ela vinha desistir. Agora, ela depois de 
apresentar dáse início ao processo, por isso é que o número de queixas 
aumentou também. Quando digo que há muita violência doméstica aqui 
em Santa Maria é por causa da proporção de doze para cinco mil e tal 
habitantes o ano passado, acho muito, não é? E depois, pior é fora aque
les que não se queixam, que não coisa. (Esquadra de Santa Maria)

As pessoas também estão mais informadas dos seus direitos e cada vez 
têm mais liberdade para escolher. Primeiro quando a pessoa se casava 
assumia que era para a vida inteira e aquilo era um facto que era proprie
dade do marido. Não sei se leu as notícias há pouco tempo, que o marido 
bateu na mulher até ela morrer, espancoua e ele disse que não, que sen
tia que podia fazer aquilo porque ela era propriedade dele porque casou 
com ele. E havia essa ideia antiga de que as mulheres eram para isso, 
para estarem em casa e para fazer o que o marido queria. Agora não, há 
muita mais liberdade, as mulheres estão emancipadas, têm muito mais 
liberdade e estão informadas dos seus direitos, só isso aí traz uma outra 
vantagem, por isso… (Esquadra de Santa Maria)
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De acordo com a opinião manifestada pelos responsáveis das esquadras 
de Santa Maria e da Povoação, a alteração do quadro legal e o aumento 
do grau de informação por parte dos cidadãos têm contribuído para 
uma relação de maior consistência na denúncia, também porque as 
mulheres têm mais meios para se autonomizarem da relação violenta. 
Há no entanto a realçar uma referência ao trabalho de receber a queixa”, 
referido pelo responsável da esquadra de Santa Maria, que depois ter-
mina em desistência por parte da vítima. Esta referência sobrevaloriza 
o processo burocrático em detrimento do acto de acolhimento/escuta 
que representa a apresentação de uma queixa para uma vítima. 

E depois estão mais abertas, as pessoas têm a mente mais aberta, não é? 
Estão mais elucidadas para este aspecto, estão mais abertas para esse 
aspecto…não podem ser dependentes toda a vida, não é? Penso que sim.
Porque eu penso que o facto de ser um crime público funciona das duas 
maneiras, porque há pessoas que não vêm, no princípio vinham queixar 
mas depois se queriam desistir não podiam, eh pá, calma aí. Agora não 
pode ser, vinham fazer a queixa, a gente tinha o trabalho de receber 
a queixa, não sei quê, desistia, ficava tudo nas águas do bacalhau, não é, 
como eu costumo a dizer (risos). Mas agora não, agora vêm e não pode e as 
pessoas ficam com o pé atrás, epá, não era para fazer mal, não era assim 
porque depois, tá a ver? (Esquadra de Santa Maria).

A sociedade evoluiu muito mas ainda há uma mentalidade machista, 
do tipo “quero, posso e mando”. A mulher começa a ser mais independente, 
autónoma e perdem o medo de denunciar e os familiares agora apoiam 
mais, antes diziam “casaste, agora amanhate. (Esquadra Aeropor-
tuária)

A Violência Doméstica sempre existiu, existe e sempre vai existir. Apesar 
de tudo, tem havido uma maior sensibilização por parte das pessoas, têm 
mais conhecimentos dos seus direitos e os técnicos que trabalham nesta 
área também estão mais sensibilizados. (Esquadra da Ribeira Grande)

A Esquadra de Vila Franca do Campo propõe uma análise compa
rativa entre as vítimas mais jovens, porventura mais informadas 
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e conscientes dos seus direitos como mulheres e cidadãs, e as outras 
mais velhas, que escondem as situações de agressão, com receio de 
represálias.

Segundo o responsável da esquadra de Vila Franca do Campo, o Código 
Penal foi alterado em Setembro de 2007 e foi revisto o conceito de vio-
lência doméstica. Sempre que haja agressão no domicílio (antes consi-
derado apenas agressão) é hoje considerado violência doméstica, o que 
aumenta as estatísticas referentes à manifestação deste fenómeno.

As características da vítima são: idades entre os vinte e os trinta anos; 
trabalhadoras; não têm vergonha de mostrar as sequelas da violência, 
à excepção das que têm mais de trinta anos. Antigamente escondiam 
as agressões com os lenços na cabeça, hoje recorrem à ajuda da PSP e das 
assistentes sociais. As mais novas querem dar um rumo à sua vida, 
 enquanto as mais velhas têm de ser mais acompanhadas e apoiadas pela 
PSP, pois propendem, muitas vezes, a retirar a queixa com medo do marido” 
(Esquadra de Vila Franca)
 
Sempre houve Violência Doméstica, mas agora a mulher tem outra ma
neira de ver a situação, sabem dos seus direitos, está mais sensibilizada 
para fazer a queixa.
As medidas aplicadas pelo Ministério Público podem ser boas mas para 
a família podem não ser as melhores. (Esquadra da Lagoa) 

Ao analisar a visibilidade do fenómeno, o responsável da Esquadra 
das Capelas referiu uma maior incidência de casos ao fimdesemana, 
o que corresponde aos resultados verificados na Base de Dados estatís-
ticos, onde se confirmam o sábado e o domingo como os dias em que 
ocorrem mais denúncias.

A Violência Doméstica tem evoluído, têm surgido muitos casos, antes não 
se falava em nada disso, como o provérbio refere “entre marido e mulher, 
ninguém meta a colher”, agora esta situação inverteuse. A Violência 
 Doméstica é um crime público. (Esquadra das Furnas)

A partir do momento em que a violência doméstica passou a ser crime 
público, notouse um pico grande de denúncias. Depois de fazerem a queixa, 
a vítima ficava assustada porque já não se podia retirar a queixa.
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Agora a situação está estabilizada, mantêmse os casos e são mais fre
quentes aos finsdesemana.
No ano de dois mil e oito houve cinquenta e três casos (muitos são casos 
sem fundamento, situações de divórcio em que o advogado incentiva a vítima 
a fazer queixa por qualquer coisa). (Esquadra de Capelas) 

10.2. Causas e a evolução do fenómeno nos Açores

Quando descrevem a evolução do número de casos registados nas 
várias esquadras policiais da Região, os seus responsáveis identificam 
potenciais causas que consideram explicativas do fenómeno, desta-
cando o consumo excessivo de álcool com uma das mais importantes 
(Esquadras da Praia da Vitória, Santa Cruz das Flores, Lajes das Flores), 
embora associado a outros factores, como a precariedade de emprego, 
a baixa qualificação e os fracos recursos. 

Tem bastante expressão e está relacionado diversas vezes com o consumo 
de álcool, com as fracas habilitações das senhoras que são as principais 
vítimas, talvez também com a falta de trabalho também… e com a falta 
de recursos económicos para se auto determinarem e daí ficam na depen
dência dos maridos que são quem tem trabalho pago… mas estão numa 
situação muito vulnerável. Digamos… são estas as vítima que caracteri
zam aqui a área da Praia. (Esquadra da Praia da Vitória).

Pois a vítima… a vítima de violência geralmente é vítima porque estes 
 casos estão muitas vezes associados ao consumo de álcool, drogas não 
tanto… é raro aparecer, é mais o álcool. (Esquadra da Horta)
E também há o problema do alcoolismo também. Geralmente as pessoas 
têm sempre problema com o álcool, geralmente são pessoas que bebem, 
não sei quê, os maridos bebem, depois chegam a casa tarde, depois têm 
esses problemas. Depois também envolvem os filhos, depois os filhos também 
são vítimas de violência que é natural, não é? (Esquadra de Sta. Maria)

Segundo a opinião de vários responsáveis, há que atender à impor
tância social das tabernas e dos cafés na vida dos homens, como 
 espaços que favorecem o consumo de álcool. Nesses espaços os ho-
mens deixam muito dinheiro, quando até nem têm vencimentos muito 
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elevados, e depois esse rendimento falta para fazer face às necessidades 
da família e isso gera conflitos.

Na opinião destes responsáveis da esquadra de Sta. Maria, o mais 
frequente é a vítima vir acompanhada de um marido bêbedo. 

Há muito alcoolismo, resolver, a gente passa, pronto, eu acho, eu não sou 
muito de frequentar tabernas e cafés mas quando a gente passa nos cafés 
está sempre cheio. Tá sempre cheio, há sempre dinheiro, claro que a gente 
não recebe muito, há pessoas aqui que ganham, têm famílias, ganham 
quê? Seiscentos euros por mês, não é? E estão sempre ali no café, depois 
deixam tudo no café, claro, os problemas vêm mais daí, depois tem filhos, 
depois não vai para casa, saem do serviço, metemse ali no café a jogar 
cartas e nos copos, chegam a casa bêbedos, chateiam a mulher, chateiam 
os filhos, isso há muito aqui. Infelizmente há muito, tem de ser…infeliz
mente há muito, não é? (Esquadra de Santa Maria)
(…)
Eu digo isso porque vêse, se passar agora nos cafés, de certeza que vai 
encontrar ali uns bons carros, não vou dizer agora porque é hora de trabalho, 
não é? Mas se passar para cima agora nos cafés encontra ali carros de 
certeza que não falta ali gente e durante a noite então está a abarrotar. 
Por isso, para mim, o alcoolismo é o problema dessa ilha, não é? A nível 
de violência doméstica é o álcool, em todo o lado, não é? (Esquadra 
de Santa Maria)

Bebese muito, os homens vão muito para as tascas, todas as noites, todas 
os finsdesemana e sempre que chove. (Esquadra da Ribeira Grande)

Um outro factor identificado pela chefia da esquadra de Santa Maria 
situa uma característica da relação entre as vítimas e os agressores: 
a dependência. Esta manifesta-se na recorrência dos actos de agres-
são e no facto de as vítimas não se libertarem da pessoa que as agride. 
Na opinião do agente policial, quando a mulher põe um travão, chanta-
geando o marido uma mudança de atitudes, consegue fazer com que 
o comportamento se altere. Na opinião dos agentes entrevistados, 
 a vítima é normalmente uma mulher casada, que depende economi-
camente do cônjuge. Este facto, apesar de frequente, não corresponde 
à maioria dos casos, uma vez que de acordo com os dados da Base da 
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DGAI, entre Julho de 2007 e Setembro de 2009, 68,4% das vítimas não 
dependia do cônjuge. Porventura, a dependência social, psicológica e 
simbólica, pelo facto de ser “casada”, é mais importante do que a eco-
nómica, apesar de face às necessidades dos filhos esta última poder ser 
uma realidade. De notar também que a gestão dos recursos económicos 
pode ser agravada por alterações de montantes de compromissos com a 
banca, a perda de emprego de um dos cônjuges e outras situações que 
provoquem dificuldades de gestão doméstica.

Não, essencialmente é só ser casada, morar conjugalmente, coabitar no 
mesmo espaço, não há assim um perfil da vítima certo, qualquer pessoa 
está sujeita.
É assim, do pouco tempo que eu aqui estou, as vítimas que aí tivemos as 
vítimas eram…geralmente são dependentes economicamente do marido, 
são dependentes o marido é que dá…é que entra com o dinheiro para 
a casa, elas também têm muito medo de participar por causa disso para 
depois não terem sustento, essencialmente é por causa disso”. (…) “Essen
cialmente aqui em Santa Maria são casais novos, sinceramente são 
 casais novos que às vezes casam, casam entre aspas, às vezes são juntos, 
com uma certa idade, são adolescentes às vezes, não é? Têm filhos já 
adolescentes, depois prolongam, depois a coisa não dá certo, não é? 
 Essencialmente é isso. (…) (Esquadra de Santa Maria)

Normalmente, a vítima é dependente financeiramente do marido, é um 
meio pequeno, fechado, sentem vergonha. Características da vítima: mulher; 
doméstica; dependentes do marido; idades a partir dos trinta anos, aco
modadas à situação. (Esquadra do Nordeste)

Muitas das vítimas sujeitamse à situação, pois são dependentes do 
marido, têm filhos, não têm forma de se sustentarem. Ninguém fala em 
divórcio. (Esquadra da Lagoa)

Um outro aspecto referido pelo responsável da Lagoa associa os casos 
de violência conjugal a percursos de vida instáveis do ponto de vista 
afectivo, com relações conjugais sucessivas marcadas por outras tantas 
rupturas, que colocam a mulher em situação de maior fragilidade.

Há casos em que a vítima é maltratada por vários companheiros: está 
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dois meses com um companheiro, depois tem outro companheiro 
e desta relação nasce um bebé, depois torna a ter outra relação (gostei 
dele, ele gostou de mim, veio esse filho) (Esquadra da Lagoa)

Uma outra causa apontada para os problemas conjugais que se trans-
formam em conflitos e agressões reside na dificuldade em gerir os 
recursos por parte do casal, numa sociedade onde proliferam os estí-
mulos ao consumo. 

O tema da Violência Doméstica é sempre complicado porque os dois ele
mentos do casal não se entendem, muitas vezes, por motivos financeiros, 
não sabem gerir os recursos económicos que dispõem. Ambos não sabem 
gerir os poucos recursos económicos de que dispõem e surgem os conflitos. 
(Esquadra das Furnas)

Causas para o aumento de casos em dois mil e oito: o aumento das taxas 
de juro; desemprego; discussões. (Esquadra da Vila Franca)

Na sociedade actual há uma oferta muito grande, muito consumo e há 
muito facilitismo nos empréstimos bancários. Para as famílias mais 
 desestruturadas que não sabem gerir os recursos económicos de que dis
põem, surgem conflitos. (Esquadra Aeroportuária)

Ao nível das relações conjugais, o responsável da esquadra das Capelas, 
identificou uma razão, aparentemente motivadora para a denúncia, 
que decorre de processos de divórcio.

No ano de dois mil e oito houve cinquenta e três casos (muitos são casos 
sem fundamento, situações de divórcio em que o advogado incentiva 
 a vítima a fazer queixa por qualquer coisa). (Esquadra de Capelas)
Um outro aspecto referido que dificulta a denúncia prende-se com 

o isolamento das comunidades, onde a informação é menor e de alguma 
forma a desprotecção das vítimas é maior, inibindo a procura da esquadra 
ou o contacto com a polícia. É o caso do lugar do Topo em São Jorge.

No concelho de Velas até nem está muito, (…) temos mais casos é no con
celho da Calheta na zona do Topo; porque é uma freguesia bastante mais 
isolada fisicamente, há menos informação, fica a vinte e tal quilómetros 
da Calheta e é uma população que se habituou a ver pouco a polícia lá, 
é uma população essencialmente ou cuja a profissão é essencialmente 
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lacticínios, queijo, lavradores. Portanto, a nível literário também é um 
bocadinho mais baixo, por conseguinte acabam por ter comportamentos 
um bocado mais violentos com as mulheres. No entanto, como lá acaba 
por ser um bocado isolado se calhar é por isso que não se sentem tão à 
vontade para comunicar esse tipo de situações (Esquadra de São Jorge)

Uma outra causa apresentada que explica, de acordo com os respon-
sáveis das esquadras, o número crescente de casos de violência, é a 
existência de bairros sociais ou de zonas sociais, identificados como 
problemáticas, como por exemplo o bairro da Terra-Chã e de São Mateus, 
na Terceira. Um outro aspecto considerado pela Esquadra de Vila Franca 
prende-se com o processo de realojamento que, em algumas fregue-
sias, é fonte de conflitos, por colocar famílias em contextos onde não 
possuem referências nem uma rede de apoio social.

Normalmente tem bairros que são mais sensíveis. Temos aí determinados 
bairros seleccionados como sensíveis …e aí é que é o grande foco…bairros 
da TerraChã, bairro de São Mateus. Causas disso sempre...é sobretudo 
o álcool. Há várias mas o álcool é uma delas.(Esquadra de Angra 
do Heroísmo)

A Esquadra da Vila engloba cinco freguesias, sendo as freguesias de Ponta 
Garça e de Água Alto as que apresentam mais casos de violência domés
tica. Há um novo facto social que pode estar na origem deste aumento: 
realojamento. As pessoas vão para um local novo, estão afastadas do seu 
ambiente, surgindo conflitos. (Esquadra de Vila Franca do Campo)

Uma outra forma de analisar, com base em alguns aspectos de carác-
ter sociológico, é revelada no testemunho do responsável da Ribeira 
Grande, que associa a violência física às classes mais baixas e a violên
cia psicológica às classes sociais mais elevadas. 

O Concelho da Ribeira Grande é o que apresenta maior número de casos 
de Violência Doméstica, nomeadamente a freguesia de Ribeirinha, Bairro 
de Santa Luzia, Bandejo e Rabo de Peixe. Nesta última, existem muitos 
problemas de álcool, droga e os maustratos físicos dãose nas classes 
mais baixas (a violência psíquica dáse nas classes mais altas).(Esquadra 
da Ribeira Grande)
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10.3. A percepção e a realidade dos factos

Nas palavras de alguns responsáveis o problema da violência é quase 
nulo, porque não têm conhecimento de denúncias, ou então é menor 
do que o que marcava outras regiões do País onde esses responsáveis 
trabalharam antes. É de registar o facto desta percepção nem sempre 
corresponder à realidade dos acontecimentos. No caso particular da 
Graciosa, apesar dos dados do Relatório de Segurança (2008) aponta-
rem para 0,3 % de casos, para uma ilha que representa 2% da popu-
lação dos Açores, o certo é que no estudo recentemente apresentado 
pela equipa do CESNOVA45, no que diz respeito à violência física, esta 
ilha é das que regista uma maior vitimação, a seguir a São Miguel.

A partir de algum tempo para cá… dáme a impressão de se ter tornado 
um fenómeno muito mais abrangente. Antigamente tinha de ser uma 
prática reiterada e agora já não há essa necessidade… ora… isto leva 
a que às vezes pequenas discussões entre os casais façam com que a polícia 
seja chamada ao local… às vezes por uma discussão em que não há nada. 
Estou cá há pouco tempo e acho que não é uma realidade muito frequente. 
Já estive em áreas em que a frequência era maior. Como por exemplo a área 
de Sintra em que a frequência era bem maior… mas pronto é uma grande 
diferença… há outra expressão. (Esquadra da Horta)

10.4. Escala de crenças sobre violência conjugal (ECVC)46

Antes de nos centrarmos nos resultados obtidos com a ECVC junto 
dos agentes dos Açores, faremos uma breve referência a dados de um 
outro estudo efectuado em Portugal, na região de Braga, junto de mili-
tares da GNR e de agentes da PSP, onde foi aplicado o mesmo instru-
mento. A referência a esse estudo tem como propósito facilitar uma 

45 Inquérito à “Violência de Género” na Região Autónoma dos Açores SociNova/CesNova – 
FCSH-UNL/Governo Regional dos Açores, 2008

46 Tal como foi salientado anteriormente, também neste caso se omitem, deliberadamente, 
a explicitação, justificação e demonstração dos instrumentos de recolha de dados e proce-
dimentos estatísticos e metodológicos, com o desejo de simplificar a leitura dos resultados 
e a sua discussão. A leitura do Relatório Final integral permite aceder a esse conjunto de 
informações.
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análise comparativa dos aspectos avaliados através desta Escala que 
avalia pensamentos e atitudes em relação à violência conjugal.

Passemos então à síntese dos dados obtidos com os agentes da região 
Norte. Os autores do estudo (Machado & col., 2005) referem que 
a amostra foi definida por 85 sujeitos maioritariamente da PSP (71%), 
mas também, como já referido, da GNR (29%). No seu conjunto, 
a amostra caracterizou-se por predominância do sexo masculino (93%) 
e uma média de idade de 41,9. A maioria dos agentes (93%) encon-
trava-se na situação de casado. Em relação aos resultados, globalmente, 
parecem apontar para uma atitude positiva das forças policiais face 
à violência conjugal, no sentido em que o fenómeno parece não merecer 
acolhimento por parte dos agentes. Isto é, as respostas à ECVC revelam 
uma tendência para a discordância moderada em relação ao conjunto 
de mitos legitimadores da violência conjugal. 

Existem, contudo, áreas que suscitam alguma preocupação e que pode-
rão constituir motivo ou justificar algum tipo de intervenção. Designa-
damente, parecem persistir, embora numa percentagem minoritária 
de agentes – mas mesmo assim considerável –, mitos organizados em 
torno da atribuição externa da culpa, da preocupação com a privacidade 
familiar e da preservação do laço conjugal. Ora, de acordo com os auto-
res do estudo, este tipo de mitos constitui um importante dissuasor de 
intervenções policiais mais efectivas (Machado & col., 2005). Parecem 
ser os agentes mais velhos os que tendem a adoptar mais estas posições, 
o que poderá ser um indicador optimista sobre o impacto da formação 
neste domínio no seio destas instituições, como também mudanças 
culturais e geracionais, não menos importantes no processo.

Feita esta síntese, que facilitará uma tentativa de aprofundamento 
da compreensão deste tema em Portugal, passemos ao estudo realizado 
nos Açores sobre a percepção policial face à violência conjugal e à sua 
intervenção nestes casos.

Foram 627 os agentes PSP que responderam à ECVC nos Açores. 
Trata-se de um grupo predominantemente masculino: 572 homens 
e 46 mulheres (nove agentes não responderam a essa questão) ou seja, 
em termos percentuais, 92,6% e 7,4%, respectivamente. 

Em relação à variável idade, verifica-se que se trata de um grupo 
 jovem, pois mais de 50% dos agentes tem idade inferior a 35 anos. Não 
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obstante, no global do grupo a média das idades é ligeiramente supe-
rior a esse valor: 35,9 anos, sendo o desvio padrão de 7.6. O subgrupo 
feminino é, em regra, ligeiramente mais novo (m=35,1 e dp=6,3) do que 
o masculino (m=36,0 e dp=7,7).

As idades mais elevadas dos agentes do sexo masculino são da ordem 
dos 55, 56, 57 e 58 anos, enquanto no sexo feminino as idades máximas 
são da ordem dos 43 e 44 anos, aspecto que não quisemos deixar de 
sublinhar. Se a justificação pode ser encontrada numa mais recente 
entrada das mulheres no mercado de trabalho, em especial em certas 
profissões, como nos parece ser o caso, esta diferenciação pode ter 
 alguma influência na percepção dos fenómenos sociais, uma vez que as 
alterações verificadas nos últimos anos propiciam diferenças em gera-
ções não muito distintas. 

A maioria dos agentes afirma deter uma formação de nível básico 
ou intermédio, pois o subgrupo mais numeroso aponta como nível 
máximo de instrução a conclusão do 3.º ciclo do ensino básico (46%) e, 
logo em seguida, surge a conclusão do ensino secundário (42%). Uma 
percentagem residual afirma deter estudos ao nível do ensino superior 
(3%) e ainda existe uma proporção com algum peso que diz ter o 6.º 
ano de escolaridade (4%) ou menos (5%). 

Os dados de caracterização da amostra possibilitam, desde já, uma 
primeira comparação com os da amostra de agentes do estudo efectuado 
na região norte do país. Em ambos os casos há uma sobre-represen-
tação de elementos do sexo masculino, em relação ao feminino, neste 
domínio de actividade; a média das idades é ligeiramente inferior 
nos agentes do estudo efectuado nos Açores. Acresce que, em ambos 
os estudos, a maioria dos agentes vive ou já viveu uma situação de 
 conjugalidade.

Seguidamente proceder-se-á ao estudo de crenças dos agentes da 
PSP dos Açores em relação à violência conjugal, a partir de uma análise 
descritiva dos dados. Realizar-se-á, também, uma análise comparativa 
com os resultados encontrados junto das forças de autoridade da região 
de Braga. Posteriormente, procurar-se-á perceber quais os factores 
que emergem como interpretativos ou legitimadores da violência conju-
gal e se os mesmos reproduzem ou se afastam dos alcançados em estu-
dos anteriores.
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Para se procurar perceber a posição dos agentes em relação ao con-
junto de mitos que legitimam a violência conjugal, procedeu-se ao 
agrupamento das respostas que expressam claramente uma posição 
de desacordo, como as do tipo “discordo totalmente” e “discordo”; 
do mesmo modo juntámos as posições reveladoras de acordo em relação 
às ideias ou mitos que legitimam a violência conjugal, como “concordo” 
e “concordo totalmente”. A estas duas novas categorias designámos 
por posição de desacordo e posição de acordo.

As respostas assinaladas pelos agentes da PSP evidenciam uma ten-
dência no sentido da discordância em relação ao conjunto dos mitos 
legitimadores da violência conjugal. Para além de, em todos os itens, 
os valores percentuais apresentados serem mais elevados na posição 
de desacordo há, ainda, a mencionar que o valor da média da pontuação 
obtida a partir das respostas deste grupo de agentes foi de 47,2 (d.p.= 
13,8) na pontuação total da ECVC, que pode variar entre 25 e 125.

Também o pensamento relativo à inutilidade da intervenção policial 
parece não marcar estes agentes, pois são em maior número aqueles 
que expressaram a importância de a mulher apresentar queixa contra 
o seu agressor, mesmo que este se venha a mostrar arrependido 
(87,5%).

Existem, contudo, algumas situações que poderão reflectir a persis-
tência de pensamentos inibidores de uma actuação policial mais dissua-
sora da violência física e psicológica exercida no contexto de relações 
de tipo conjugal. Com efeito, em alguns casos, nos agentes dos Açores, 
observa-se que as posições de acordo com pensamentos que justificam 
a violência conjugal assumem valores ainda com algum significado.

Outro registo a considerar atém-se à existência de uma percentagem 
importante de agentes que se situa numa posição intermédia, eventual-
mente indiciadora da sua dificuldade em se desapegar de estereótipos 
de género e de conjugalidade que contêm, implicitamente, uma tole-
rância social em relação a este tipo de abuso.

Para reflectirmos acerca destes aspectos tomaremos em seguida 
os itens que mais se destacam em cada uma das condições acima men-
cionadas e a sua inserção na estrutura factorial proposta pelos autores 
da ECVC, a qual identifica quatro factores, a saber: legitimação e bana
lização da pequena violência, legitimação da violência pela conduta da mulher, 
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legitimação da violência pela sua atribuição a causas externas, e legitimação 
da violência pela preservação da privacidade familiar (Machado, Matos & 
Gonçalves, 2008).

Assim, as situações que oferecem uma posição de maior concordân-
cia com pensamentos sobre a violência conjugal e que poderão atrope-
lar a actuação policial, facilitando, por essa via, a perpetuação da agres-
são, respeitam ao item 1 - O problema dos maustratos dentro do casamento 
afecta uma pequena percentagem da população, que contribui especifi-
camente para a definição do factor 4, legitimação da violência pela 
preservação da privacidade familiar, e aos itens 3 – Os maustratos 
só ocorrem quando há outros problemas dentro da família (p. ex., desem-
prego, consumo de drogas, problemas de dinheiro), e 6 – A causa da 
violência é o abuso do álcool, que integram o factor 3, o qual, também na 
versão publicada da Escala, corresponde à legitimação da violência 
pela sua atribuição a causas externas. Esta tendência de resposta surge 
de modo semelhante nas três divisões policiais. 

Acresce, ainda, que as hesitações ou indeterminações que caracte-
rizam os pensamentos destes agentes se agrupam em torno de aspectos 
que podem facilitar a legitimação do abuso por banalização da pequena 
violência (itens 18 – Os insultos são normais entre um casal, 19 – Uma 
mulher deve retirar a queixa de maustratos contra o marido sempre que este 
lhe peça desculpa pelo que fez, 20 – Se as pessoas permanecem numa relação 
violenta, é porque merecem a situação em que vivem, 21 – Entre marido 
e mulher, ninguém deve “meter a colher” e 23 – Algumas mulheres fazem os 
homens “perder a cabeça” e, por isso, é natural que eles lhes batam) e pela 
conduta da mulher (itens 5 – É a ideia de as mulheres querem ter tantos 
direitos como os homens que causa problemas entre o casal, 9 – Se as mulheres 
se portarem como boas esposas não serão maltratadas, 10 – Os homens pas
sam a agredir as mulheres porque se envolvem em relações extraconjugais, 
11 – Um(a) parceiro(a) infiel merece ser maltrado(a) e 13 – Algumas mulhe
res merecem que lhes batam). A preservação da privacidade familiar, 
já antes apontada, volta a surgir com alguma intensidade (itens 7 – A preo
cupação com a situação das mulheres que são maltratadas no casamento 
só serve para separar as famílias, 15 – Em casos de violência conjugal, a polí
cia deve apenas tentar acalmar os ânimos e reconciliar o casal e 17 – A violên
cia conjugal é um assunto privado. Deve ser resolvido em casa.), assim como 
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atribuição dos actos violentos a causas externas ao agressor (item 8 – 
Os homens batem nas mulheres apenas quando “estão de cabeça perdida”, 
por algum problema nas suas vidas ou por alguma coisa que elas 
 fizeram).

A análise da pontuação média dos factores da ECVC, considerando 
os quatro factores propostos pelos autores da Escala, permite concluir 
que o factor 4 – Privacidade Familiar, é aquele que apresenta, em média, 
uma pontuação mais elevada, seguido pelo factor 3 – Causas Externas. 
É de referir, ainda, que o factor 1 – Banalização da Pequena Violência 
é o que apresenta, em média, valores menos elevados. 

A análise por sexo evidencia que, globalmente, se mantém a orien-
tação de resposta já descrita para o grupo total de inquiridos na PSP. 
Nota-se, contudo, que os agentes do sexo feminino tendem a eviden-
ciar menos tolerância que os seus pares masculinos quanto à violência 
conjugal47, não apenas porque pontuam menos na posição intermédia, 
como, sobretudo, pontuam mais elevado na posição de desacordo. 

No respeitante à pontuação total da ECVC por grupo etário, existem 
diferenças significativas entre, pelo menos, dois dos grupos etários, 
mas essas diferenças não se associam de modo sistemático a idades 
mais ou menos jovens. 

As habilitações literárias parecem influir no desenvolvimento do tipo 
de pensamentos que os agentes manifestam, porquanto são os grupos 
menos escolarizados que tendem a pontuar, em média, mais alto na 
ECVC. Os resultados sugerem a existência de um efeito positivo de um 
nível de formação mais elevado na adopção de pensamentos invalidantes 
da violência na conjugalidade.

Em relação ao estado civil, observamos que são os agentes solteiros 
que pontuam, em média, mais baixo na ECVC, seguidos dos divorcia-
dos e/ou separados. Por conseguinte, parecem ser os agentes casados/
união de facto e, depois, os divorciados/separados a deterem mais pen-
samentos negativamente condicionadores de uma actuação policial 
mais efectiva.

Em termos globais, e maioritariamente, os resultados encontra-
dos facultam uma leitura optimista em relação à posição dos agentes 

47 Diferença estatisticamente significativa; 
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 inquiridos nos Açores face à problemática da violência conjugal. Todavia, 
deve também considerar-se que ainda existem aspectos eventualmente 
coactivos da actuação da PSP.

Com efeito, uma leitura possível destes resultados aponta para a ideia 
de que os agentes da PSP nos Açores parecem não subscrever, de modo 
consistente, um conjunto de mitos organizados em torno da violência 
conjugal. As suas respostas transmitem, em geral, uma atitude que se 
pode considerar positiva e de sensibilidade face ao tema, situação que 
constitui um sinal de abertura para a tomada de consciência e adopção 
de práticas de intervenção policial, preventivas, promocionais ou reme-
diativas, mais efectivas.

Fazendo, agora, uma comparação entre os nossos resultados e os 
encontrados junto das forças de autoridade da região de Braga, observa-
-se que nos dois estudos a generalidade dos respondentes evidenciou 
uma atitude pouco legitimadora da violência conjugal. Deste modo, 
 alguns argumentos utilizados no caso da região Norte para interpretar 
a situação também poderão ser mobilizados para o presente estudo, 
designadamente os investimentos na mudança de mentalidades, com 
discussões públicas e profissionais sobre o tema, a par da maior atenção 
que esta problemática tem vindo a colher junto das forças policiais. 

Lembramos ainda que, na nossa amostra, a questão da formação 
também pode contribuir para a posição de invalidação da violência 
conjugal. As mulheres-agentes, que apresentam, em média, habilitações 
literárias superiores aos seus colegas homens, evidenciam uma atitude 
de maior repúdio em relação à violência conjugal e revelam uma atitude 
mais proactiva em relação à intervenção policial nesse domínio.

Outros dados que poderão ajudar a compreender estes resultados 
optimistas nos agentes dos Açores são, por exemplo, as acções de forma-
ção frequentadas por esses agentes, no domínio da violência doméstica, 
que se iniciaram em 2008, tanto na divisão policial de São Miguel, 
como na da Horta, algumas das mesmas contando com a colaboração 
da Associação de Apoio à Vítima (APAV) ou da União de Mulheres Alter-
nativa e Resposta (UMAR-Açores). A divisão de Angra do Heroísmo 
também já tem agendadas iniciativas desta natureza. Por sua vez, as pró-
prias forças policiais têm desenvolvido junto da comunidade diversas 
acções de sensibilização e informação.
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Mesmo assim, há que prosseguir com os investimentos na consoli-
dação de mudança de mentalidades que parece estar a operar-se, pois 
ainda subsistem algumas crenças em torno da banalização da pequena 
violência, da atribuição de responsabilidades à mulher e ao seu compor-
tamento, da desculpabilização do agressor, invocando causas externas 
ao mesmo para justificar a sua conduta e, ainda, da necessidade de priva-
cidade familiar. Embora menos prevalentes do que as atitudes de invali-
dação da violência conjugal, a sua manifestação, ainda que minoritária, 
fortalece a necessidade de sensibilizar e de consubstanciar formação 
nesta área, no âmbito das forças policiais.
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11.1. As representações de vítima e de agressor 

Com base no conteúdo das entrevistas, sublinharemos alguns 
 aspectos relevantes para que possamos definir a representação que estas 
mulheres têm da sua condição de vítimas e dos agressores, partindo da 
sua experiência vivida. Faremos um retrato do que as mulheres entrevis-
tadas entendem ser as razões que as levam a permanecer como vítimas 
e, por outro lado, um retrato do agressor, tendo em conta os aspectos 
que justificam ou explicam o comportamento violento dos cônjuges 
ou ex-cônjuges.

11.1.1. Ser vítima 

Da análise das entrevistas às vítimas, podemos concluir que a vítima 
é alguém que reconhecendo a sua condição, avalia as consequências 
de uma denúncia, ponderando um conjunto de sentimentos e condições. 

O medo e a vergonha de denunciar

Quando as mulheres que já foram vítimas são inquiridas sobre a rea-
lidade da violência sobre outras, no sentido de opinarem sobre as razões 

CAPÍTULO 11

.REPRESENTAÇÕES.DA.VIOLÊNCIA.
POR.PARTE.DAS.VÍTIMAS
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que justificam a manutenção de uma condição de sujeição e de maus-
-tratos, um dos sentimentos mais referidos é o medo das represálias 
e das consequências que o conhecimento público da situação vivida 
em privado podem desencadear. 

Têm medo dos maridos, de fazer queixa, sei lá senhora (E1)
Também pode acontecer levarem mais, se elas fizerem a denúncia à PSP, 
pode ser tudo. (E2)

Uma outra razão que justifica a manutenção da condição de vítima 
por parte das mulheres é o facto de acharem que uma denúncia enver
gonharia a família, particularmente os filhos e isso poderia prejudicar 
as suas vidas no espaço público e no relacionamento com os outros 
(colegas, professores). Para além disso, em muitos casos a violência 
sofrida por uma mulher é um assunto que esta não partilha com a sua 
família próxima, de quem sente vergonha caso se viesse a saber. É um 
assunto privado, vivido entre paredes e, por esse motivo, com maior 
dificuldade a mulher recorre aos serviços de apoio ou à polícia para 
o denunciar.

Para não envergonhar a família porque a família diz que é uma vergo
nha, ainda existe infelizmente, ainda existe esses tabus de famílias que 
não querem ver familiares seus envolvidos nestes casos. Não envergonhar 
por vezes os filhos porque quando sabem que os pais de…neste caso, dos 
nossos filhos quando os seus pais estão envolvidos em discussões familia
res, mesmo nas próprias escolas, são postos à parte, não pelos professores, 
mesmo pelos colegas e a gente vão aguentando isso e a gente espera que 
eles vaiem crescendo, na esperança de um dia melhorar a vida para não 
haver a separação, como foi no meu caso. (E3)

É uma vergonha para a família, como é que vai ser a família não vai com
preender, vai ficar contra mim, muitas…Acho ridículo porque elas é que 
sofrem, elas é que passem, a vida é delas não é da família, mas ainda se 
vê muito o caso de…receio da família, o que é que vai pensar, o que é que, 
não é? Isso tudo. E outras, pronto…ou porque são domésticas, como é que 
vai ser a minha vida, como é que vou sustentar os meus filhos, pra onde 
é que eu vou morar, essas coisas assim. (E4)
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As vítimas de violência receiam não apenas a persistência das agres-
sões, mas o risco destas se tornarem tão graves que ponham em risco 
a sua própria vida, o que não seria extraordinário, por acontecer, infeliz-
mente, em casos de violência conjugal. 

Têm medo é por causa dos maridos. As mulheres querem, tem aquela 
 vontade de ir mas não vai por causa dos maridos, tem medo que pode 
matar, pode fazer aquelas coisas, aquelas cenas todas que eu não gosto de 
falar, aquelas facas, aquelas pistolas, aquelas porcarias todas. Qualquer 
coisa mata uma mulher. (E10)

Uma estranha forma de amar, na esperança que um dia o outro 
mude

Um sentimento inverso ao medo ou misturado com este surge no 
testemunho de outras mulheres que associam a sujeição das vítimas 
a uma forma/prova de amor, que impede a denúncia, supostamente 
para não prejudicar ou magoar o companheiro, que mesmo agressivo, 
é alguém de quem “se diz gostar muito” e que por esse facto suportam 
uma relação de sofrimento. Associado a esta forma de manifestação de 
afecto, por outro, as mulheres dizem ter tentado dar oportunidade aos 
companheiros para que alterassem o seu comportamento, não querendo 
sujeitar os filhos ao impacto da ruptura ou de uma eventual saída do 
domicílio familiar.

O que me fez aguentar todos estes anos foi na esperança ou que ele melho
rasse ou que os meus filhos crescessem para fazerem a sua vida, foi para 
mudar de vida. (E3)

Há muitas mulheres que levam esses maustratos há anos porque às vezes 
há mulheres que assim, gostam do marido, pronto, já se sabe. E muitas 
dizem assim: eu quanto mais levo mais gosto de ti. Eu já ouvi essa conver
sa. Pronto, essas mulheres levam muitos anos com o marido dar porrada, 
pancadaria e que sempre junto dele ou é porque gosta dele, tem alguma 
influência por ele. Pronto, eu levei esses dez anos com ele, com o meu ma
rido, mas também nos últimos cinco anos ele já tava abusando de vez. 
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Eu dizia bastante a ele: vai abusando devagarinho, quando chegar lá arre
benta de vez. Pronto, eu que não aguentei, fui assim, fui pedir ajuda ao Apoio 
à Mulher, e eu não aguentei. Pronto, e agora há muitas mulheres que 
 gostam dessa má vida, dos maridos que tão tratando mal, eu não sei, 
eu não tenho explicação. (E5)

Pronto, no meu caso, quando eu não fazia queixa era assim, era pra ver 
se a gente…era pra ver se ele endireitava, tá a perceber? Eu dava várias 
oportunidades a ele pra ver se ele endireitava, pra ver se as coisas melho
ravam entre a gentes os dois. Fui sempre aguentando isso assim que era 
pra ver se ele endireitava, pra ver se as coisas melhoravam entre a gente os 
dois mais e também por causa dos pequenos porque eu também pensava nos 
meus filhos e tudo, essas coisas assim. Pronto, só que eu depois vi que 
mesmo que tava continuando sempre, foi quando eu fui pra lá pró Apoio, 
essas coisas assim. (E16)

O testemunho da Entrevistada 12 faz uma retrospectiva do seu per-
curso de maus-tratos e reconhece que aguentou muitas agressões, 
verbais, a existência de uma relação extra conjugal, na esperança de que 
mantendo a relação acabariam por se alterar esses aspectos. Quando 
o marido passou a controlar o seu comportamento, pressionando 
o seu espaço de liberdades, essa tolerância diminuiu. 

Mas pronto, eu levei isso foi por acreditar, também pensando que ele ia 
mudar, pronto, que era uma fase que ele tivesse a passar ou uma coisa 
assim. Mas chegou a uma altura que eu vi, pronto, que era muitos anos já 
nisso e agora há um ano atrás foi bem pior, pronto, chegou uma altura 
que foi mesmo… eu acho que houve ali qualquer coisa ali qualquer coisa 
a mais do que nos outros anos anteriores, não sei se essa tal relação extra 
conjugal, não sei. Eu sei que houve qualquer coisa mais ali que veio piorar 
mais o nosso relacionamento. E daí, pronto, eu querer levar uma vida 
 estável, mas pronto, chegou a um ponto também que eu não me queria 
estar a prejudicar porque estava a entrar num… não estava bem, percebe? 
E eu não queria estar a levar essa vida de… porque de cada vez que…pronto, 
o ano passado já tinha medo de fazer um kilometro a mais, levar mais um 
tempo porque ele depois ligava a saber a que horas é que eu saía, a que horas 
eu não sei quê, quando eu saísse para eu dar um toque a dizer, a avisar, está 
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a perceber? Era tipo um controle, ele antes ele não me fazia isso, pronto, 
tinha aqueles insultos, e não sei quê e agora para o fim, eu estava… come
çou a ser um controle sobre aquilo que eu fazia. Eu estava a achar que eu 
estava a ficar presa, pronto, e daí agora ter tomado essa decisão”. (E12)

Há quem sinta que deve manter o casamento, mesmo que a relação 
seja violenta, porque a condição de divorciada “não é bem vista” e porque 
o casamento é algo para a vida, não perspectivando a possibilidade 
de poder refazer a vida afectiva. Nas palavras de uma das entrevistadas, 
de nacionalidade brasileira, em Portugal, ser vítima de maus-tratos faz 
parte da cultura familiar.

Pr’a não perder o casamento. Sou casada, tenho que levar… mesmo mal, 
eu sou casada, não é? Tenho que... não vou ficar solteira que uma mulher 
divorciada não é bem vista, ai eu não vou casar de novo. Há tabu, como 
há uns anos atrás… Olha, eu conheço mulher aqui que não tem filhos 
pequenos mais, há vinte e dois anos, tem um filho só, o rapaz com vinte 
anos, o filho com vinte e dois anos, a filha já tá fazendo a sua vida e vinte 
e dois anos apanhando. (E8)

O testemunho da entrevistada 11 reflecte as ambiguidades que muitas 
mulheres vivem quando confrontadas perante o direito de denunciar 
e o dever de “manter um compromisso” assumido com o casamento. 
O modelo de referência cultural que condiciona o comportamento, 
 associa a mulher ao dever de “servir a família”, particularmente para 
com os filhos. Por outro lado, neste modelo, a culpa é associada ao seu 
comportamento (provocaste, fizeste alguma coisa) e mantém o poder 
na figura masculina, entendida como o “chefe de família” e sobretudo 
“o pai dos filhos” da vítima de maus-tratos.

Os familiares em casa, a rejeição porque eu também senti um bocadinho 
da parte dos meus pais, aquela palavra: não tens necessidade porque tens 
uma casa, casaste tens que assumir as responsabilidade do casamento, 
a responsabilidade dos filhos. Ou seja, às vezes fazemnos sentir que 
a gente não tem vida própria, que a gente não existe. A gente existiu para 
ser esposa e para ser mãe e assumir com as consequências que há nos 
 casamentos, ou seja, uma das mais graves é a agressão, ou seja, a gente tem 
que tolerar a agressão e muitas das vezes somos culpadas: ele bateute 
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porque tu provocaste, ele bateute porque tu fizeste alguma coisa. Ou seja, 
aquilo nunca vem do nada, mesmo que a gente não tenha feito nada 
 porque eu já levei sem fazer nada, sem abrir a boca, eu tinha sempre culpa 
no cartório. E no fim da discussão, ou seja, a responsabilidade, a culpa, 
o motivo foste tu na mesma, apesar de sentires que não tiveste, não houve 
motivos para ter uma coisa tão grande que tivesse acontecido, levas sempre 
com as responsabilidades em cima e a gente sentese tão humilhadas 
e tão frustradas que a gente acaba por dizer, a gente habituase àquilo: 
ah levei tá levado, amanhã tá melhor. Chega a uma certa altura que 
a gente pensa assim.
Já é o hábito… É o hábito, é o costume da vida, ele é assim, paciência, é o 
meu marido, é o pai dos meus filhos, eu vou ter que lhe aguentar. (E11)

O desconhecimento dos recursos e dos apoios que protegem 
a vítima

De acordo com as mulheres entrevistadas, muitas outras desconhe-
cem a existência de instituições e apoios às vítimas de violência. Por 
outro lado, vivem condicionadas por um modelo relacional de sujeição, 
onde o homem é visto como alguém que tem um poder acrescido e pode 
explorar a condição das mulheres.

É assim, também muitas não sabem que existe essas coisas que a gente pode 
fazer denúncia, essas ajudas, muita gente não sabe, muita gente também 
tem medo  Importante que elas soubessem…que há essas associações pr’a 
ajudar à mulher e…não deixar os maridos fazer pouco, bater, a pequena 
coisa que eles fizer ou dizer, elas que vão fazer queixa. (E1)

A entrevistada 11 revela a importância das redes de sociabilidade, 
nomeadamente no mundo de trabalho, onde as mulheres partilhando 
as suas vidas, tomam por vezes conhecimento dos recursos e das ajudas 
a que poderão apelar. 

Depois, eu não sabia nada disso, eu era uma tarouca, eu não sabia 
de nada, uma pessoa trabalhando com outras pessoas, com outras colegas, 
a gente é como uma família. Disse lá na escola do Apoio Mulher pra me 
ajudar e tudo. (E11)
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Porque não há alternativas de vida (habitação, apoio familiar…)

Uma outra ordem de motivos que justifica que alguém mantenha 
a condição de vítima relaciona-se com a condição de dependência em 
que algumas mulheres vivem, quer em termos habitacionais, quer em 
termos económicos ou ao nível da rede de apoio social próxima. Apesar 
das agressões, há mulheres que no momento de denunciar valorizam 
a estabilidade económica em que vivem, apesar de ouvirem comentários 
da comunidade onde residem incentivadores da libertação dessa condição 
de vítima. Optam por se manter nesse contexto violento, por não equa-
cionarem alternativas onde pudessem sobreviver sem os companheiros.

Pois, eu sujeiteime porque não tinha pr’a onde ir, não conhecia ninguém 
em São Miguel, não tinha família cá, é as minhas irmãs e tudo, mas 
é a mesma coisa que não ter. Depois é tal coisa tenho os meus filhos, 
 depois pr’a onde é que vou com os meus filhos? Os vizinhos não ajudam, 
não querem saber, fazemse muitos amigos mas cada qual terminase. 
Pr’a onde é que eu vou com os meus filhos? Por isso eu sujeiteime mais, 
levando tanto tempo, sabendo…se soubesse que isso já existia, tal que já 
existiu que é a tal coisa, não tinha conhecimento nada disso. Podia ser 
que eu corresse logo e já, não é? Mas foi a tal coisa por isso eu sujeiteime 
mais por causa dos meus filhos. (E6)

É assim, eu já reflecti isso porque é que eu fui levando isso. Talvez para ter 
uma vida estável, pronto, talvez pelos problemas que eu passei antes. 
Pronto, eu queria ter uma vida estável, ter a minha casa, está a perceber? 
Ter as minhas coisas e tentar seguir uma vida. (E12)

Não ser vítima implica assumir a vida com as próprias mãos 
e recomeçar

A única forma de não cair numa condição de vitimização é ter cons-
ciência do seu próprio projecto de vida, valorizando uma relação que cons-
trói e coopera na conjugação das identidades envolvidas, e não sujeita 
nenhum dos membros de um agregado ao poder discricionário de outrem. 

Quando uma mulher vive numa relação em que é explorada e mal-
-tratada, só consegue libertar-se dessa condição, que atenta contra 
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a sua dignidade como pessoa e como cidadã, quando a denuncia e está 
disposta a recomeçar.

 Recomeçar tudo de novo, pronto, estou a recomeçar agora, ou seja, é come
çar do zero. Entretanto, no meu caso, fiquei praticamente, vai lá, sem nada, 
fiquei com…pronto, fiquei com a casa à venda, ainda não foi vendida, 
estou à estou espera dentro em breve estar vendida. Mas fiquei sem nada, 
quer dizer, bati no fundo do poço para voltar a recomeçar.(E12) 

Nas palavras da entrevistada 13, a autonomização da mulher que 
é vítima de maus-tratos não depende apenas de uma independência 
económica, que algumas até possuem e que não lhes confere o poder 
de libertação de que necessitam. A prisão que sujeita a mulher numa 
relação violenta é de outra ordem, aliás já referida anteriormente, 
quando se apontaram aspectos como o modelo de referência conjugal, 
a relação afectiva. 

Não, porque eu conheço uma senhora que é professora, não é dependente 
do marido. É o nível social, o que as pessoas vão falar e depois foi ficando 
e a gente olha para trás, passou muitos anos, para quê agora? Não é só, 
não é só ser independente, também existe o…ah, porque também eu gosto, 
também não é sempre, pode ser que ele melhore. A esperança que ele 
 melhore, não é só a independência. (E13)

O retrato que podemos fazer, a partir dos traços evidenciados do tes-
temunho das vítimas entrevistadas, revela alguns dos sentimentos que 
anteriormente foram manifestados aquando da descrição do acto de 
denúncia, nomeadamente o medo, o receio das represálias, a dúvida 
em relação ao futuro após a denúncia e a falta de recursos e coragem 
para recomeçar, sem o apoio da família. 

As vítimas são mulheres conscientes da condição de sujeição em que 
vivem, mas que receiam e têm medo de assumir uma ruptura que possa 
trazer consequências negativas para os filhos, para a rede familiar e que 
ponha em causa a sua própria sobrevivência.

Um outro aspecto relevante prende-se com a situação de dependência 
que, como uma entrevistada referiu, não se limita à dimensão económica 
mas envolve um laço afectivo, um vínculo social formal (o casamento), 
um compromisso assumido e, como também ficou claro, uma relação em 
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que a mulher espera alterações no comportamento do cônjuge, como 
retorno à sua prova de dedicação e capacidade de resistência. 

Este retrato explica, em parte, o cuidado a ter no acolhimento da vítima, 
particularmente quando mulher casada e com filhos que, desde há 
 longos anos, suporta uma relação violenta, porventura de alguém que 
socialmente não é reconhecido como uma pessoa agressiva.

11.1.2. Ser agressor

Analisando o conteúdo das respostas das dezasseis entrevistadas 
à questão “como descreve o seu agressor”, destacamos o traço associado 
ao consumo excessivo de álcool que, em alguns testemunhos, explica 
a alteração de comportamento. 

As entrevistadas têm consciência de que a bebida provoca alteração 
no comportamento dos companheiros, como refere a entrevistada 
9 quando diz que o marido, sem o efeito do álcool,

É sério, é um óptimo pai e um óptimo marido, brincalhão, sim. Mas com 
bebida era uma pessoa muito agressiva, mau, mau que se for pra dar 
dá mesmo, não olha a meios se aquilo é de vidro, se aquilo é de ferro, 
se aquilo é…não olha. (E9).

Em algumas entrevistas, a descrição feita pelas mulheres vítimas do 
agressor é de uma pessoa violenta, com comportamentos alterados, 
desequilibrada. 

Ele bebia mas era só ao fim de semana, que era ao sábado e ao domingo. (E2) 
Assume um comportamento violento e agressivo, é muito odioso, muito 
rancoroso. (E4)
Manifestando comportamentos desequilibrados, nas palavras da 

entrevistada 3, psicopata, esquizofrénico, selvagem, mentiroso, diabólico, 
tudo. (E3)

Para além do comportamento alterado, registamos o testemunho de 
algumas entrevistadas que referem tratar-se de alguém que manifesta 
falta de delicadeza, pouca atenção aos que o rodeiam.

Ele é muito bruto e mesmo prós filhos ele também é bruto. (E5)
Ou como refere a entrevistada 6, é uma pessoa violenta. (E6)
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Para além desse factor, as entrevistadas realçam a ideia de a violência 
de que são vítimas decorrer de uma faceta nem sempre pública ou publi
 citada, mas que se manifesta na intimidade do lar. Esta situação poderá 
dificultar a veracidade do testemunho das vítimas quando se referem ao 
marido/companheiro como agressivo, facto que em muitos casos só elas 
conhecem e vivenciam e que, em outros casos, é presenciado também 
pelos filhos. Por outro lado, essa dualidade ou duplicidade de compor
tamentos (com ou sem álcool, dentro ou fora de casa) cria insegurança 
e medo e, para uma das entrevistadas, vergonha, quando em público 
o marido implica com coisas, segundo ela, de menor importância.

A vítima reconhece que o companheiro não se comporta de forma 
idêntica, dentro ou fora de casa, com a vítima ou com outras pessoas. 
Este é sem dúvida um aspecto importante a considerar, particularmente 
nos meios pequenos, onde todos se conhecem, mas onde a imagem pública 
pode induzir um falso conceito em relação a determinadas pessoas.

Com as outras pessoas, ele é muito…ele é bom” (E2) mas dentro de casa 
vira outra pessoa (E4). Ele é uma pessoa bonita, é uma pessoa que tem 
educação, é uma pessoa que sabe entrar e sair de qualquer lado, trata 
muito bem de si, enfim (…) o problema que ele tem é uma pessoa muito, 
muito teimosa, não se pode ir ao contrário de nada, tem que se concordar 
com tudo o que ele diz, o que ele faz é o que tá certo (E11).

Reconhecendo a alteração que o álcool provoca, as vítimas revelam 
utilizar estratégias de defesa, muitas vezes procurando dessa forma 
proteger os filhos.

Se ele não tem bebida, se ele não tem bebida ele é amigo da gente todos em 
casa, brinca com o pequenino, isso então ele nunca lhe despreza, brinca como 
pequenino, fala com os grandes, conversa, dá conselhos aos filhos, tá 
ali…muito pegajoso por ver um prato por lavar, um miolo no chão, isso 
então ele pega.”(…) Ele como pessoa, se não fosse a bebida, ele como pessoa 
é boa pessoa.(E15)

Um outro aspecto importante na caracterização do agressor e da rela-
ção violenta prende-se com o controlo que o agressor exerce sobre 
a vítima, um controlo objectivo, relacionado com as saídas, o contacto 
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com outros, inclusive dentro de casa. Para muitas vítimas esse controlo 
é manifestado sob a forma de ciúme, que limita o contacto, mesmo 
o que decorre do olhar.

Ele não gostava que ninguém falasse comigo.(E2), um controlo que em 
alguns casos se estende à vivência dentro de casa, como refere uma 
outra entrevistada, dentro de casa ele não deixava faltar nada em casa 
(E8) 

Uma outra forma de controlo assume características de carácter 
psicológico, alimentando uma relação dependente e até de subalterni-
zação, revelando mulheres fragilizadas que esperam uma validação 
constante da sua actividade, por exemplo, como doméstica, não reco-
nhecida pelo companheiro.

De acordo com as palavras da entrevistada 16, o companheiro ao ser 
agressivo não reconhece o seu papel como doméstica exemplar, que 
tem tudo feito a tempo e horas, e que por esse facto não mereceria “cas-
tigo” ou agressão.

Acho que não mereço isso, não é? Se eu não traio a ele, se eu tou em casa…
ele chega a casa tem tudo limpo, não é? Tem a casa limpa, tem a comida 
feita, tem roupa lavada, tem tudo limpo, não tem nada sujo, acho que 
não tem motivos para me estar a tratar mal. (E.16)  

11.2. Escala de crenças sobre violência conjugal (ECVC) 
e inventário de violência conjugal (IVC)

Passamos agora a aceder à perspectiva das vítimas através de instru-
mentos já validados para a população portuguesa, um deles também 
aplicado neste estudo às forças policiais, como se pode ler no ponto 
10.4.. Trata-se, como o título deste ponto sugere, da Escala de Crenças 
sobre a Violência Conjugal (ECVC) e do Inventário de Violência Conju-
gal (IVC).

O grupo vítima de violência conjugal que respondeu à ECVC e ao IVC 
foi constituído por dezasseis mulheres a que se acedeu através de insti-
tuições e estruturas de apoio social. A média das idades destas mulhe-
res apresenta o valor de 36.44 anos (desvio padrão=7.19 anos), 
 indiciando que os casos mais problemáticos, em termos de agressão na 
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conjugalidade, se situam entre os 30 e os 39 anos. O nível de escolari-
dade deste grupo é baixo ou médio baixo, pois apenas uma mulher, 
 entre as dezasseis, afirma possuir o ensino secundário. Todas as res-
tantes têm um nível de instrução inferior, havendo mesmo dois casos 
em que as vítimas não completaram o 1º ciclo. Esta situação reflecte-se 
no campo profissional, onde a maioria das mulheres desempenha fun-
ções indiferenciadas. À data da resposta aos instrumentos, sete das 
respondentes eram casadas, outras sete divorciadas e duas solteiras.

Os resultados que a seguir se apresentam respeitam ao grupo total 
das vítimas respondentes e servirão, fundamentalmente, para enri-
quecer as inferências efectuadas a partir das análises qualitativas pos-
sibilitadas pelos depoimentos das vítimas48. 

À semelhança do efectuado com os agentes da PSP, no estudo da 
ECVC, ou seja, para se perceber a posição das vítimas em relação a mitos 
que legitimam a violência nas relações de tipo conjugal, procedeu-se 
ao agrupamento das respostas em três posições: desacordo, acordo 
 e intermédia.

As ideias legitimadoras dos maus-tratos na intimidade tendem a não 
receber apoio por parte das vítimas, a posição de desacordo é a que, em 
regra, acolhe maior percentagem de respostas. No entanto, existem 
circunstâncias diversas em que as mulheres maltratadas parecem 
adoptar uma postura justificadora da agressão praticada pelo parceiro 
(elevada proporção de respostas na posição de acordo) e ainda outras em 
que aparentam vacilar em relação à validação da violência (proporção 
elevada de respostas na posição intermédia). Refira-se, ainda, que o valor 
da média da pontuação obtida a partir das respostas deste grupo foi de 
58 na pontuação total da ECVC, a qual pode variar entre 25 e 125. Este 
resultado é superior ao obtido junto dos agentes da PSP. 

As situações que merecem uma atitude de maior repúdio são as que 
se atêm à banalização da pequena violência (e.g., itens 16 – Dar uma 
bofetada à(ao) parceiro(a) quando se está aborrecido ou irritado é normal; 
é uma coisa sem gravidade, 19 – Uma mulher deve retirar a queixa de maus
tratos contra o marido sempre que este lhe peça desculpa pelo que fez, 20 – Se as 

48 O reduzido número de casos inquiridos aconselha prudência na interpretação dos dados 
quantitativos e contra-indica tratamento por sub-classes, ou seja, por variáveis descriti-
vas da amostra.
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pessoas permanecem numa relação violenta, é porque merecem a situação 
em que vivem, 22 – Uma bofetada não magoa ninguém, 24 – Maridos e mu
lheres sempre se bateram. É natural e não tem nada de mal, e 25 – É mais 
aceitável um homem bater na mulher do que o contrário). 

Eventualmente, o impacto psicológico decorrente das experiências 
de vitimização, associado à oportunidade real de saírem do contexto 
agressivo, contribui para que estas mulheres não considerem as agres-
sões dos seus parceiros como episódios sem significado. 

No entanto, estas vítimas parecem evidenciar dificuldade em se 
 desapegar de ideias que endereçam para o comportamento da mulher 
a justificação da agressão por parte dos seus parceiros. Assim, a con
duta da mulher, na óptica deste grupo, afigura-se constituir um ele-
mento de validação de acções de maldade e de maus-tratos, pois itens 
que contribuem para a definição desse factor tendem a acolher uma 
proporção elevada de respostas na posição de acordo e/ou na posição 
intermédia (e.g., 5 – É a ideia de as mulheres querem ter tantos direitos 
como os homens que causa problemas entre o casal, 7 – A preocupação com 
a situação das mulheres que são maltratadas no casamento só serve para 
separar as famílias, 9 – Se as mulheres se portarem como boas esposas não 
serão maltratadas, 10 – Os homens passam a agredir as mulheres porque se 
envolvem em relações extraconjugais 11 – Um(a) parceiro(a) infiel merece 
ser maltratado(a), 12 – Se o meu(minha) parceiro(a) me insulta, tenho 
 razões para o(a) agredir, 13 – Algumas mulheres merecem que lhes batam). 
Deste modo, aspectos relativos a uma socialização que distribui desi-
gualmente o poder dentro das famílias, parecem ainda ocupar um 
 espaço significativo no campo das concepções destas mulheres. Então, 
trabalhar as questões relativas ao papel da mulher na família e na socie-
dade, assim como o desenvolvimento da auto-estima e o sentido de 
competência, parecem ser vertentes em que importa intervir.

Este grupo de vítimas parece, ainda, ser empático com pensamentos 
que reflectem a externalização de responsabilidade da violência na inti-
midade, considerando factores como o desemprego, o consumo de 
drogas, o abuso de álcool, os problemas de dinheiro, etc., responsáveis 
pela violência praticada no âmbito das relações de tipo conjugal (e.g., 
itens 3 - Os maustratos só ocorrem quando há outros problemas dentro da 
família (p. ex., desemprego, consumo de drogas, problemas de dinheiro) e 6 
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– A causa da violência é o abuso do álcool). Este aspecto coincide com 
conclusões alcançadas noutros estudos, onde as mulheres maltratadas 
expressam perda do controlo da sua vida pessoal, remetendo-o para 
factores externos (e.g., Gomez, Méndez-Valdivia, Izquierdo, Muñiz, 
Díaz, Herrero, Coto, 2002). No entanto, se por um lado, podem existir 
condições externas que concorram objectivamente para a deterioração 
de uma situação, por outro, é fundamental que as vítimas não se desa-
propriem (ou desenvolvam) da sua capacidade para mudar as circuns-
tâncias em que vivem. Trabalhar esta questão, do empoderamento e da 
capacitação para a mudança, parece ser, também, um aspecto a prestar 
atenção. 

As mulheres inquiridas parecem, ainda, estar reféns de crenças so-
bre estereótipos de privacidade familiar, isto é, tendem a olhar para 
a violência como um assunto privado no qual ninguém deve interferir. 
Assim, observa-se, por exemplo, que parecem evidenciar alguma relu-
tância face à intervenção externa (e.g., itens 17 – A violência conjugal 
é um assunto privado. Deve ser resolvido em casa. e 21 – Entre marido e mulher, 
ninguém deve “meter a colher”) e dúvidas quanto a natureza da intervenção 
policial (item 15 – Em casos de violência conjugal, a polícia deve apenas 
tentar acalmar os ânimos e reconciliar o casal). Esta tendência pode reflec-
tir o que noutros estudos se designa por isolamento (geográfico, físico, 
afectivo e social) da vítima (Costa, 2005), que inibe a criação de situa-
ções que exponham o comportamento de agressão e dificulta a ruptura 
da relação conjugal. Pode, também, espelhar a percepção das vítimas 
em relação a um consentimento implícito, oferecido pela sociedade, ao 
comportamento do maltratante (Ghez, 2001). Pode, ainda, reflectir 
práticas mais frequentemente utilizadas pela polícia, bem como indi-
ciar alguma frustração face à natureza da intervenção de possíveis fontes 
de ajuda. E não se exclui a eventual dificuldade, por parte destas mu-
lheres, em reorganizarem a sua vida fora do contexto íntimo abusivo, 
tal como ficou patente na análise de alguns testemunhos.

Olhando, em simultâneo, para as respostas dadas à ECVC pelos 
agentes policiais e pelas vítimas de violência conjugal, observa-se, em 
ambos os grupos, uma atitude de não legitimação da violência na inti-
midade. No entanto, e curiosamente, é nos agentes da PSP que esta ati-
tude parece ser relativamente mais consistente. As mulheres agredidas 
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parecem compactuar mais com argumentos culpabilizantes do compor-
tamento feminino na relação de conjugal, com ideias defensoras da 
privacidade familiar e com a atribuição externa de responsabilidade 
pela violência perpetrada. 

No entanto, o que se nos oferece dizer perante este cenário é que 
a actuação da PSP, no contacto directo com as situações de agressão, 
deverá ter uma componente informativa e uma de modelação. Infor-
mativa, no sentido saber apresentar às vítimas (e aos ofensores) respos-
tas possíveis em termos dos sistemas de apoio disponíveis. Modelação, 
no sentido de contribuir para que as vítimas (e os ofensores) desper-
tem para a aprendizagem de formas de relação conjugal saudáveis. 

Estes aspectos implicam, por um lado, que os agentes da PSP dete-
nham um conhecimento aprofundado da realidade, em termos de estru-
turas sociais que possam auxiliar as vítimas (e os agressores), assim 
como uma boa articulação com esses sistemas, para facilitar o encami-
nhamento e o eventual seguimento de casos. Por outro lado, implicam 
que os agentes da PSP sejam muito conscientes sobre o impacto que 
a sua actuação (verbal e não verbal) possa ter sobre as percepções e os 
comportamentos das vítimas (e dos ofensores). A actuação da PSP poderá 
contribuir para modelar a vitimização ou a ruptura com a situação ou 
ciclo de violência.

Por fim, completamos a abordagem às vítimas de violência conjugal 
com uma descrição do tipo de situações abusivas mais prevalentes nos 
seus contextos de intimidade. Para o efeito, utilizou-se o Inventário 
de Violência Conjugal (IVC), que tem por objectivo identificar a viti-
mização e/ou perpetração de comportamentos abusivos, em relações 
de tipo conjugal. 

Este Inventário prevê que vítimas (e/ou agressores) identifiquem 
situações violentas na sua relação actual (parte A) e em relações afectivas 
anteriores (parte B). Atendendo a que todas as vítimas inquiridas se 
encontravam fora da relação afectiva, adoptou-se como critério para 
definição de relação actual, a referente ao último ano. Por sua vez, consi-
deraram-se relações afectivas anteriores as que aconteceram antes da 
definida como actual. Deste modo, entre as dezasseis vítimas, temos 
treze respondentes em relação à relação afectiva actual e três referentes 
a relações afectivas anteriores. 
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Os dados evidenciam que as treze inquiridas sofreram, proporcional-
mente, muito mais agressões (vitimização) do que aquelas que praticaram 
em relação aos seus parceiros (perpetração). No entanto, não deixam de 
se classificadas como maltratantes, pois se adoptarmos a perspectiva 
dos autores do Inventário, para efeitos de investigação, são categorizados 
como tal os parceiros conjugais que admitirem ter utilizado pelo menos 
um dos comportamentos elencados na escala (Machado & col. 2008).

Sem pretendermos fazer interpretações bondosas ou ingénuas acerca 
das vítimas, e sem desvalorizarmos ou banalizarmos os seus comporta-
mentos abusivos, somos levados a pensar que os mesmos tendem a ser 
mais responsivos e reactivos do que deliberados e intencionais. Note-se 
que situações que possam traduzir uma maior intensidade maltratante, 
pelo predomínio da força física e/ou pelas consequências psicológicas 
que acarretam nunca foram cometidas pelas mulheres inquiridas. Por 
sua vez, os comportamentos que estas dizem ter exibido em relação ao 
parceiro, por não requerem supremacia de força física e/ou reportarem-
-se a manifestações verbais, podem ser situáveis, em parte, em actos 
de defesa praticados no decurso de uma cena de violência entre o casal. 

No presente contexto, a informação sobre as vítimas só é interes-
sante na medida em possa ajudar a compreender como melhorar a actua-
ção policial, com vista à erradicação de situações de violência nas relações 
de tipo conjugal, pois, como já dito antes, um dos objectivos a alcançar 
com este trabalho é o de promover a ampliação de boas práticas poli-
ciais.

A análise do pensamento deste grupo de mulheres permite concluir 
que elas, embora tenham rompido com a relação violenta que mantinham 
com os seus parceiros, parecem acreditar que, em geral, existem circuns-
tâncias que legitimam condutas agressivas dos homens numa relação 
de intimidade. Esta circunstância poderá alertar para importância da 
qualidade da comunicação estabelecida pelos os agentes da PSP e para 
o papel (in)formativo que eles podem desempenhar. Os agentes, na 
maioria das situações, são a primeira entidade externa ao casal a intervir 
no processo. Assim, para além do relevo que assume tudo o que o agente 
diz (o referencial ou conteúdo), o modo como o diz (domínio conativo 
ou relacional) não pode, de todo, ser descurado. O potencial da comu-
nicação não verbal é extremamente poderoso.
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Para qualquer vítima, denunciar é sempre uma decisão complexa, 
que envolve um pedido de ajuda, mas também um receio de represá-
lias. Representa o assumir de uma relação violenta e, ao mesmo tempo, 
uma acusação que incrimina um agressor, na maioria dos casos, o marido, 
companheiro ou namorado.

Perante o agente na esquadra ou no domicílio, a vítima sente-se 
sempre numa situação de grande fragilidade. Daí que, ao longo desta 
III Parte, se tenha procurado entender o modo como a vítima é atendida, 
quer na perspectiva dos agentes, quer das próprias vítimas.

Ficou evidente a importância da privacidade no momento do atendi-
mento, que pode ser melhor assegurada através da existência, nas esqua-
dras, de um gabinete específico de apoio à vítima. No entanto, é a quali-
dade da comunicação que se estabelece entre a PSP e a pessoa que 
denuncia que parece ser o mais importante neste processo.

Da análise das entrevistas, foi também evidenciada a importância 
que, sobretudo para as vítimas, pode ter a presença de uma agente mulher 
no acto de acolhimento das vítimas. Não sendo consensual, as vítimas 
reconhecem que as agentes poderão compreender melhor a realidade 
por elas vivida e facilitar a revelação de aspectos íntimos da conjugali-
dade, muitas vezes envolvidos nos actos de violência.

CONCLUSÕES
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Considerando a comunicação e o modo como decorre a entrevista 
no acto de denúncia, foi também evidenciada a importância da formação 
dos agentes em áreas e temas pertinentes no âmbito da detecção, 
do atendimento e da resolução de situações de violência conjugal. Para 
alguns, é relevante o conhecimento que os agentes possuem sobre 
a comunidade onde trabalham, o qual favorece um sentimento de con-
fiança por parte das vítimas. Refira-se a propósito que a procura de aju-
da junto da polícia representa uma necessidade de apoio para reduzir 
a tensão, a angústia e a insegurança vivida no espaço doméstico. Daí 
que algumas vítimas entrevistadas refiram sentir alívio e, em alguns 
casos, mais capacidade para enfrentar a realidade após terem denun-
ciado a violência de que foram alvo. No entanto, outras vítimas regista-
ram sentimentos de medo, desorientação e angústia na sequência da 
denúncia, o que poderá explicar alguma indecisão que outrora levava 
muitas dessas mulheres a “retirarem a queixa”. Refira-se, aliás, que as 
vítimas questionadas neste estudo têm um pensamento muito mais 
tradicional e conservador do que os agentes. É nelas que se encontram 
mais salientes pensamentos legitimadores da violência conjugal. 
A corroborar estes aspectos, sublinha-se o sentimento de vergonha 
que algumas dizem sentir, por entenderem que romper com a situação 
de violência é assumir o falhanço da relação conjugal. 

De acordo com o testemunho dos agentes, a violência doméstica 
é cada vez menos um assunto privado, escondido e não denunciado. 
A sociedade tem vindo a demonstrar uma atitude mais sancionatória 
das práticas violentas, vividas no interior dos domicílios, para o que 
muito contribuiu a definição de crime público e um quadro legal onde 
se reconhece os direitos das vítimas, nomeadamente à dignidade 
e à protecção.

Esta maior visibilidade do fenómeno da violência tem-se, também, 
repercutido no número de ocorrências denunciadas, o que poderá não 
significar um aumento do fenómeno, conforme referem os agentes 
 policiais. 

Ao nível das causas, é recorrente por parte dos agentes e das pró-
prias vítimas, associar o fenómeno da violência, neste caso conjugal, 
ao consumo excessivo de álcool. Os agentes entendem que a depen-
dência das mulheres dos cônjuges é um factor que contribui para criar 
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um ambiente onde a mulher está mais sujeita e fragilizada. Dificuldades 
na relação conjugal, nomeadamente divórcios mal resolvidos, traições 
e ciúmes, são algumas outras causas que, na opinião dos agentes e também 
das vítimas, desencadeiam conflitos e actos violentos.

A percepção que os agentes possuem da violência conjugal, avaliada, 
em parte, através da escala de crenças, revelou que estes, em termos 
de pensamento, tendem a não subscrever mitos legitimadores desses 
comportamentos. Estes dados prefiguram um bom indício, que importa 
ser optimizado em termos de formação e intervenção nas situações. 
E quando se fala em intervenção, não falamos apenas em relação a situa-
ções de remediação, mas também preventivas. Isto é, considerando 
que as vítimas parecem manter alguns mitos legitimizadores da violência, 
como o da privacidade das famílias e o da atribuição a factores suposta-
mente alheios ao agressor, de que constitui exemplo, o efeito do consumo 
de álcool, a acção policial pode ter uma componente educacional que 
contribua para a alteração deste tipo de entendimento nessas mulheres 
e na sociedade em geral.





parte iv 
.MELHORIAS NO CONHECIMENTO 

E NA ATITUDE RELATIVA 
À VIOLÊNCIA CONJUGAL
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Nesta IV e última Parte, e como resultado das análises efectuadas 
nos outros capítulos, pretende-se dar algumas indicações que permi-
tam aprofundar o conhecimento sobre o fenómeno da violência conjugal 
em geral, e no arquipélago em particular, e contribuir ainda para que 
continuem a melhorar as atitudes e práticas das Forças Policiais nos 
Açores. Através da análise das opiniões dos agentes policiais e das vítimas, 
salientaremos as condicionantes e alterações positivas no atendimento 
realizado nas esquadras, elementos que poderão suscitar a reflexão e a 
tomada decisão quanto a melhorias que ainda poderão ser efectuadas.

Num primeiro capítulo, constam as principais dificuldades que os 
agentes entrevistados referiram na sua prática quotidiana, tanto no 
contacto directo com a vítima, como nas condições de acolhimento, 
mas também no que respeita a sugestões apontadas por eles para melho-
rar a sua actuação. Entendeu-se na análise qualitativa destacar as afirma-
ções que nos pareceram mais relevantes e elucidativas do pensamento 
dos agentes e que, de algum modo, também evidenciam diferenças das 
condições materiais e humanas existentes nas esquadras das diversas 
ilhas e concelhos dos Açores. 

O capítulo dedicado à opinião das vítimas sobre a actuação da PSP, 
apresenta uma estrutura semelhante, evidenciando não só as lacunas 
que encontram na actuação das Forças Policiais e na forma e condições 
em que são acolhidas e outros constrangimentos, mas também do que, 
no seu entender, poderia ser melhorado.

INTRODUÇÃO
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12.1. Privacidade no espaço da esquadra

Incitados a fazer uma análise do que poderia ser melhorado no aten-
dimento que é feito nas esquadras, sobretudo perante a denúncia das 
vítimas, os responsáveis policiais apontaram vários aspectos, nomea-
damente, a necessidade de melhorar as condições de privacidade que 
são oferecidas à vítima, que se encontra numa situação de fragilidade 
extrema.

Uma das propostas de melhoria apresentadas pelos responsáveis 
da PSP prende-se com as condições em que recebem as vítimas, nomea-
damente a privacidade no acto da denúncia. 

Importa melhorar (…) a privacidade…; A sala de acolhimento. (Esquadra 
de Velas/Calheta; Horta)
Acho que a grande preocupação com as vítima primeiro….é aqui. Real
mente é o sigilo …sentem a vergonha de terem sido agredidas …penso que 
a principal preocupação delas é essa…a privacidade no atendimento. 
(Esquadra da Praia da Vitória)
A nível de instalações da Esquadra deveria haver uma Sala de Apoio à Vítima, 
mas tal pode não acontecer porque têm poucos casos. (Esquadra Aero-
portuária)”

CAPÍTULO 12

.CONSTRANGIMENTOS.E.MELHORIAS.
SEGUNDO.A.PSP
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O responsável por uma das esquadras reconheceu que a vítima está 
numa situação de grande vulnerabilidade e refere mesmo que mani-
festa medo, porque não sabe o que se vai seguir ao acto de denunciar. 

Confirmando a dificuldade que algumas das vítimas sentem em fazer 
a denúncia, o responsável da Esquadra do Nordeste reconhece que, por 
vezes, o facto de ser um agente do sexo masculino inibe o testemunho 
das vítimas.

A vítima custase a abrir com agentes do sexo masculino, não tem nenhum 
elemento do sexo feminino. Por vezes há abuso sexual e é difícil falar desse 
assunto com um homem. A abordagem de um agente é diferente de um 
assistente social, psicólogo.
… quando é chamada a tribunal, a vítima nega. Apesar de haver maior 
abertura por parte das pessoas, ainda sentem muita vergonha em contar 
o que se passou. (Esquadra do Nordeste)

Na opinião do responsável pela Esquadra da Graciosa, as condições 
de privacidade estão garantidas.

Eu acho que… sinceramente… as condições que temos aqui… penso que são 
as ideais. Têm privacidade, têm condições confortáveis. Há esquadras em 
que é mais complicado…mas não é o caso daqui. (Esquadra da Gracio-
sa)

A denúncia pode ser vista como um acto de coragem, mas que algumas 
das vítimas não consegue manter, por variadíssimas razões, nomea-
damente a fraca autonomia financeira ou a ausência de um espaço 
 alternativo de residência. Os agentes por vezes deparam-se com o retro-
cesso por parte da vítima, após a intervenção da PSP, quando a vítima 
se recusa a avançar com a queixa. 

Em situação de flagrante, pensase que se vai resolver bem o caso, mas 
quando chega a altura de dizer que o agressor vai ser detido, a vítima não 
quer e o “mau da fita” deixa de ser o marido mas sim o agente. (Esquadra 
da Lagoa)
No momento, a vítima quer verse livre do marido mas depois arrependese 
e mente no tribunal. Houve também uma situação em que o agente foi 
acusado de agredir o agressor e foi julgado em tribunal. (Esquadra 
da Maia).
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12.2. O que fazer? Afastar a vítima ou o agressor?

No que diz respeito aos meios para poder concretizar o afastamento 
do agressor, a ideia forte que ressalta das entrevistas com os agentes 
é de que a vítima deve ser retirada do domicílio. Refira-se que, neste 
tipo de análise, não se pondera a outra hipótese, prevista na lei, ou seja, 
a de retirar o agressor e manter a mulher e os filhos no espaço familiar. 
Aliás esse aspecto é um dos que coloca dúvidas ao responsável pela 
 esquadra de Angra do Heroísmo.

Devia. Está em estudo um protocolo com várias entidades para se poder 
acompanhar não só a vitima mas também o agressor. Porque é importante 
que é importante que a vítima seja retirada e também que o agressor seja 
tratado para poder ter uma reintegração. (Esquadra de Angra do Heroísmo)
Na violência doméstica há um espaço físico e nesse espaço físico estão 
morando dois. Há algum lugar? Quem é que sai? Quem é que não sai? 
A casa é dos dois. É a única lacuna que na minha opinião… mas é pessoal
mente. (Esquadra de Angra do Heroísmo)

O testemunho do responsável da Esquadra da Maia avalia diferentes 
aspectos da actuação dos agentes quando chamados a intervir no domi-
cílio das vítimas e retrata a actuação-tipo perante uma denúncia, nomea-
damente as circunstâncias em que é feito o encaminhamento dos casos 
para o Ministério Público.

Deviam alterar a lei e dar mais poder de intervenção à PSP. Por exemplo, 
o agente é chamado ao domicílio, a vítima está em casa a sangrar, o agressor 
também está dentro de casa, temos de tirálo de lá de dentro. Temos de ter 
a convicção de que ele não pode ir para casa, fica detido para se apresen
tar ao Tribunal. Ligase ao Ministério Público e dizem que ele tem de voltar 
para casa e aí a situação repetese, ele irá bater novamente na mulher. 
Quando tal acontece e a partir da segunda vez que o agente é chamado 
à mesma casa, o agente já não liga ao Ministério Público; maior rapidez 
da actuação do tribunal, tem de julgar o agressor mais rápido. Perguntase 
à vítima se ela quer desistir do caso e ela diz que sim e isto acontece uma, 
duas, três vezes, mas deve chegar a um ponto em que devia de haver um 
acompanhamento do casal, não dar novas oportunidades ao casal. Por 
outro lado, há muitas que faltam ao tribunal, o agente não sabe o motivo, 
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anda atrás para tentar saber o que se passa; maior apoio à PSP: por vezes 
acontece que quem é julgado no tribunal é o agente e não o agressor, somos 
confrontados no tribunal; ter elemento do sexo feminino para ver se a vítima 
desabafa melhor. (Esquadra da Maia)
Foram vários os responsáveis de esquadras entrevistados que mani-

festaram dúvidas perante a necessidade da afastar as vítimas do domi-
cílio. No entender de muitos, deveria ser o agressor quem o deveria 
abandonar; o inverso, segundo os testemunhos, ouvidos é errado. 

Afastar o agressor ou a vítima é uma questão que surge nas entrevistas 
com os responsáveis da PSP como um tema importante e recorrente, 
que tem suscitado em algumas esquadras uma certa reflexão e debate, 
porque não é linear para os agentes a actuação mais adequada, perante 
o dilema de retirar a vítima e os filhos ou afastar o agressor. 

É um procedimento errado, há uma queixa, nós vamos lá e quem nós reti
ramos é a vítima e deviase retirar era o agressor do meio. A vítima é que 
vai ficar privada da sua casa, dos filhos possivelmente também, de tudo, 
e o agressor a continuar a poder utilizar as suas coisas. Aí há um procedimento 
errado mas continuase a fazer, mas... (Sub-Comissário da Esquadra 
de Santa Maria).
 Por vezes, a vítima tem de sair de casa e ser alojada, o que não devia de 
ser assim porque o agressor é que fica em casa enquanto não sair a medi
da de coacção de afastamento do domicílio.
É complicado decidir o que fazer quando se vai ao domicílio porque 
 a vítima autoriza o agente entrar em casa, mas o agressor não deixa. 
Se não houver flagrante delito não se pode entrar e aí o agressor pode pôr 
um crime contra o agente. Se a vítima não apresenta lesões, está só afec
tada psicologicamente, é difícil decidir o que fazer. (Esquadra da Ribeira 
Grande)

Aparentemente os agentes da esquadra das Capelas interiorizaram 
o novo Código Penal e revelam os procedimentos previstos na lei, sem 
manifestarem dificuldades, à excepção de reconhecerem que o facto 
de o agressor ter de se deslocar à esquadra não evita que este, quando 
regressa a casa, proceda como antes, ou seja, torne a ser violento.

Com o novo Código Penal, o agressor vem à Esquadra, mas não fica detido, 
quando chega a casa torna a bater na mulher.



193

Quando é preciso ser detido, o agressor tem de ir para Rabo de Peixe 
 ou para Ponta Delgada.
Sempre que há medidas de coação, o Ministério Publico avisa a PSP, 
 à excepção de casos relacionados com pena suspensa ou outras medidas. 
Se a PSP quiser saber qual a decisão, tem de ir assistir a sentença ao tri
bunal. O agente, normalmente só vai ao tribunal se houver alguma dúvida 
relativa ao expediente ou se há detenção do agressor, caso contrário nunca 
vai. (Esquadra das Capelas)

Para os responsáveis de Vila Franca, a questão deveria ser colocada 
de outra forma, ou seja, em vez de se criarem respostas para as vítimas, 
deveriam existir centros para integrar os agressores e, desta forma, 
deixar as vítimas no seu domicílio. 

Não se pode facilitar tudo, tem de haver a coragem de tomar iniciativa. 
A mulher leva bolacha, vem à Esquadra, a Assistente Social ajuda, 
dá subsídio, não pode ser assim, não se pode dar tudo, existem falsas 
 denúncias; deviase trabalhar o agressor, devia existir um Centro de 
Apoio ao Agressor, deviase tirar o agressor da casa e não a vítima porque 
ao tirar a vítima também retiramse os filhos e ele continua em casa. 
(Esquadra de Vila Franca do Campo)

Em algumas esquadras (São Roque do Pico, Biscoitos, Lajes e Santa 
Cruz das Flores), os agentes identificam a ausência de uma Casa Abrigo, 
nuns casos inexistente na ilha, noutros inadequada à situação da violên-
cia conjugal, que sirva para a permanência prolongada.

Devia de haver uma casa de apoio à vítima …para nesses casos a vítima 
ser logo encaminhada …para ter onde pernoitar e isso tudo. Que nem há 
nada disso. E devia de haver alguns técnicos de acompanhamento dessa 
vítima. (Esquadra de São Roque do Pico)
Às vezes as instituições que temos que recorrer não são as ideais….como 
a Santa Casa da Misericórdia….ou a outro sítio. Porque não existe o espaço 
especializado. Há situações….nós não temos condições para acolher as 
pessoas e a partir das três e meia da manhã as instituições…está tudo 
fechado (Esquadra dos Biscoitos)
Deveríamos tentar evitar retirar as vítimas, mas sim afastar os agressores, 
porque no caso das Flores a vítima é prejudicada duas vezes, deslocandose 
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para o Faial, e em muitos casos não regressando às Flores. (Esquadra 
de Santa Cruz)
Melhorar a resposta social à vítima, pois colocar uma mulher e os seus 
filhos num quarto não é solução, acabam por ir para casa por não terem 
condições na casa de acolhimento; saber as condições das casas de aco
lhimento (Esquadra Aeroportuária)

No caso de Santa Maria, aparentemente, as condições são suficientes, 
havendo resposta para os casos em que as vítimas saem de casa.

Melhorias é sempre preciso, não é? Mas eu acho que nesse aspecto… temos 
aqui a Reinserção Social que ajuda sempre, não há casa própria mas elas 
têm um sítio para elas ficarem (Chefe da Esquadra de Santa Maria)
Uma análise das propostas apresentadas pelos agentes revela uma 

posição consciente, onde se considera a importância do acolhimento, 
da qualidade da relação e da coerência que se exige aos vários interve-
nientes no processo de denúncia, incluindo os das áreas da Justiça e da 
Saúde. 

O agente sente que, por vezes, a intervenção que visa o afastamento 
do agressor não é evidente nem fácil. Daí que essa seja a sua principal 
dúvida. Os agentes reivindicam formação específica e reconhecem que 
agem de acordo com parâmetros genéricos e comuns. 

12.3. A importância do trabalho em rede

Analisando os aspectos que os responsáveis pelas esquadras consi-
deram que devem ser melhorados, destacamos a valorização dada 
ao trabalho em rede, nalguns casos inexistente ou deficitário.

Dada a distância de Ponta Delgada, e apesar das assistentes sociais 
 estarem sempre disponíveis, devia existir um Gabinete aberto todos os 
dias na Ribeira Grande, porque o da UMAR só está aberto duas vezes por 
semana. Deveria existir uma maior divulgação das instituições exis
tentes, porque a maior parte das pessoas não sabe que existe um Gabinete 
da UMAR na Ribeira Grande; a Casa Abrigo da Ribeira Grande não devia 
servir as pessoas da Ribeira Grande, mas sim de outros locais porque 
os agressores sabem para onde a vítima vai. (Esquadra da Ribeira 
 Grande)
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Segundo o responsável entrevistado, em Santa Maria, regista-se uma 
boa colaboração com o Centro de Saúde, de acordo com o testemunho 
do chefe da Esquadra.

Um aspecto importante, realçado pelo responsável da Praia da Vitória, 
prende-se com a intervenção da justiça, no que concerne à morosidade 
do processo pós-denúncia. 

A ideia é que vítima apresentava o caso e a justiça encarregarseia 
 de fazer justiça, digamos assim. O que é certo é que a vítima sentese muito 
vulnerável… apesar de ter denunciado a situação à polícia acho que vítima 
sente que depois a justiça não é capaz de dar resposta ao seu problema. 
As coisas não são feitas de um momento para o outro… são coisas que 
se arrastam ao longo de algum tempo.  (Esquadra da Praia da Vitória)

Uma ideia sugerida pelo responsável da Lagoa, prende-se com o reforço 
na prevenção, particularmente, no que diz respeito aos problemas 
 associados ao excesso de consumo de álcool que, segundo referiu, são 
a principal causa das agressões.

A Câmara Municipal e Juntas de Freguesia – deviam juntarse e organi
zaram palestras sobre o tema do álcool que é o maior flagelo que abrange 
toda a população, a droga é mais um problema da juventude, o álcool 
abrange toda a população, sessenta por cento tem problemas de álcool. 
Há muitas festas – Impérios, Natal, Páscoa – em que se nota um maior 
número de casos, devido ao abuso do álcool; vinte por cento tem problemas 
a nível económico, em que um depende do outro. (Esquadra da Lagoa)

12.4. Acções preventivas e a formação dos agentes

De acordo com o responsável da esquadra de Ponta Delgada, a forma-
ção deveria ser contínua, mas refere não ter conhecimento que alguma 
vez um agente tenha dito que se “ela levou é normal”. Analisando algu-
mas das dificuldades sentidas pelos agentes, fez uma descrição dos 
contornos que a violência doméstica assume. 

Há sempre coisas que poderiam estar melhor, mas não é fácil; há casos 
que não são considerados como violência doméstica, as mulheres querem 
verse livres dos maridos, querem o divórcio, fazem chantagem; melhorar 
e ter mais equipamento (computador portátil); o ideal seria ter um 
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 elemento feminino em cada turno para fazer o acompanhamento do caso. 
Há estudos que dizem que a vítima se sente mais à vontade com uma 
agente do sexo feminino; ter mais formação e todos os agentes deveriam 
poder frequentar estes cursos; deviase criar uma equipa para atender 
 estes casos. (Esquadra de Ponta Delgada)
A Esquadra tem poucos efectivos. O Chefe da Esquadra considera que os 

elementos da Esquadra não estão sensibilizados e que quem atende a vítima 
é quem está de serviço, logo não há ninguém específico para o efeito. Só temos 
catorze agentes e com idades elevadas que já não conseguem enfrentar muito 
bem este tipo de situações. Por vezes, parece que o agressor “brinca” com 
o agente, na opinião das vizinhas o agente poderia ter feito mais alguma 
coisa. Normalmente vai só um elemento que deixa carro sempre distante da 
casa e fica preocupado com a situação em si e com o carro que poderão fazer 
mal. Muitas vezes o agente tem de por spray para os olhos para o agressor 
acalmar.  (Esquadra da Maia)

Confrontando a análise das entrevistas, que de alguma forma concre-
tiza o discurso da prática, com os resultados da aplicação da Escala 
de Crenças, que avalia das representações ou mesmo a abordagem 
 formal, podemos concluir que nem sempre a prática, junto das vítimas, 
coincide com o modo como os agentes definem a realidade da violência 
doméstica. 

Na realidade, este tipo de crime configura situações complexas, que 
envolvem pessoas em fase crítica, fragilizadas, cujos depoimentos 
 deverão ser adequadamente registados para que se possa agir, quer 
na protecção das vítimas, quer junto do agressor. Ouvir, acalmar, agir 
e encaminhar são algumas das expectativas que a sociedade tem em 
relação aos agentes, em favor da defesa da dignidade humana.

Nesse sentido, o testemunho dos agentes, anteriormente transcritos, 
é elucidativo do confronto que por vezes estes vivem entre a realidade 
que observam, registam e têm de atender, com as suas próprias repre-
sentações. 

Agir de forma profissional e eficaz em situações de violência domés-
tica é uma exigência que, de acordo com o testemunho dos próprios 
agentes e das vítimas, pode ser melhorado, conforme se apresenta 
no próximo capítulo.
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13.1. O registo do auto de denúncia

Para pensar a melhoria do atendimento das vítimas em contexto 
de esquadra, foram questionadas as entrevistadas no sentido de pro-
porem do seu ponto de vista, os aspectos que deveriam ser melhorados 
ou alterados.

Uma das queixas apresentadas pretende-se com o processo buro-
crático a que a vítima que denuncia uma agressão é sujeita e que implica 
o preenchimento de formulários, a revelação de factos pessoais e íntimos 
e que, segundo uma das vítimas, são depois transmitidos ao agressor, 
nomeadamente o conteúdo das acusações apresentadas pela vítima. 

Considerando o facto de muitas das vítimas permanecerem na resi-
dência e da possibilidade de uma nova agressão.  

… quando a gente vão fazer queixa, eles ó depois arrecebem aquilo que 
a gente dizem, isso não tá drêto. A queixa que eu vou fazer, quando for 
amanhã ou depois, ele recebe a carta em casa com as cousas que eu disse, 
não tá certo, não é? (E1) Pode levar a mais uma agressão. Pois, isso não 
tá certo. (E1)

Para além da burocracia, o acto de denunciar implica “remexer” 
numa relação sofrida e isso é difícil. “Significa recordar muita coisa” 
como refere uma das entrevistadas (E11).

CAPÍTULO 13

.MUDANÇAS.E.MELHORIAS.
.SEGUNDO.AS.VÍTIMAS
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Para já, uma coisa que magoa e é frustrante e que faz a gente recordar 
muita coisa é logo no primeiro dia que a gente chega fazer uma quantidade 
de perguntas enorme, ou seja, a gente ainda pensa que já tá a dormir 
um bocadinho aquela pesadelo e a gente chega aqui e leva logo aquela 
pancada. Eu acho que deviam deixar passar pelo menos uns dois ou três 
para a gente acalmar e depois sim a gente ter aquela vontade de falar e de 
meter cá pra fora aquilo que a gente sentiu naquela altura e o porquê da 
gente ter vindo para aqui. (E11)

Um outro aspecto importante, referido pela entrevistada E14 prende-
-se com o estado emocional da vítima, de grande fragilidade, o que 
interfere no modo como responde ao inquérito a que é sujeita no acto 
da denúncia ou da intervenção policial. 

 É assim, eu naquela altura estava tão frágil que eu pronto, respondi 
às perguntas que eles faziam mas não reparava nesses pequenos pormenores, 
passava ao lado.(E14)

13.2. A qualidade da comunicação

Considerando a qualidade do atendimento, algumas das entre-
vistadas não têm críticas a fazer ao modo como a PSP atende as vítimas 
de violência, reconhecendo que os agentes fazem “o seu melhor”. Reve-
lam uma certa condescendência, considerando ser o acolhimento 
“possível”, “fazem o seu melhor”, face ao tipo de situações que defron-
tam.

Podemos identificar no discurso de algumas das vítimas o que é mais 
importante na relação com os agentes. Apontam a importância de ser 
escutada e de poder contar a alguém o que se passa quando se é vítima 
de violência.

 Foram excelentes pessoas, foram, sempre me aconselharam: achas que 
deves levar essa vida? Tá bem que gostes deles, mas também não lhe dá 
o direito, porque é que ele te faz isso. E eu dizia: ah, senhores, os senhores 
vêemme trabalhar nos bancos, melhor que os senhores, dez horas, os se
nhores vêemme fazer alguma coisa de mal? Ah, mulher, eu já conversei 
com “M”, já disse que eras uma rapariga séria. Então se ele tem descon
fiança de mim, ele que me fosse vigiar. (E 9)
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Eles, coitados fazem o seu serviço, chegam lá vão falar com ele, chegue lá vão 
falar com ele, um fala comigo, outro fala com ele, tão ali, converse com ele, 
acalmelo, vãose embora, deitase a dormir. No outro dia, começa 
a música outra vez (risos). (E15)

Associada a capacidade de escuta, surge a simpatia, o que configura 
o conceito de empatia, capacidade de entender a situação e de se colo-
car no lugar do outro num momento dramático em que este foi vítima 
de uma agressão e necessita de ajuda. O modo como se escuta, se fala 
e se acolhe emocionalmente alguém que se encontra alterado, inclusive 
quando tal é feito no domicílio da vítima na sequência de um pedido de 
ajuda, é reconhecido pelas vítimas como importante, sobretudo a sim-
patia com que os agentes se dirigem à vítima.

Eles, pronto, as polícias quando iam à minha casa eles eram muito sim
páticos, eles diziamme a mim pra me acalmar, pra gente conversarem, 
pronto. Eles…eles, pronto, eles eram mais brutos era com ele. Eles falavam 
com ele lá pra trás, e ficavam mais dois polícias comigo falando, pronto, 
mas eles eram simpáticos comigo. (E5)
Sim, agiram bem e depois eu também precisei de ir duas vezes a casa 
e a polícia é que me acompanhou, pronto não sei se foi porque eu fui 
acompanhada com uma técnica, foram impecáveis, arranjaram trans
porte, foram. (E14)

Algumas entrevistadas referem uma certa variação na qualidade do 
atendimento, umas vezes positiva, outras negativa, nuns casos regis-
tam o conteúdo da queixa, noutros não o fazem ou recusam o atendi-
mento telefónico, dependendo do agente que está de serviço ou da 
 esquadra à qual a vítima se dirige.

Tive alturas em que fui lá apresentar queixa que nada me escreveram, 
não apareceu processos. Eu fizme que era parva e os processos não apa
reciam, algumas vezes isso acontecia, infelizmente, e de outras vezes eu 
fui muito bem atendida e tive alturas que chamava pelo telefone, identi
ficavame e desligavamme o telefone. Não sei dizer concretamente mês, 
o ano nem data mas tive alturas que fui muito mal atendida, muito mal. 
Agora por ultimamente quando que ligava ou quando me dirigia, sim 
 senhor, e era muito bem atendida por qualquer um dos senhores. Só tive lá 
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um senhor que..pronto, isso em todos os lugares existem sempre pessoas 
mais pontuais do que outras, mas tive alturas no começo das minhas 
queixas que não ligavam, alguns, não todos.”(E3)

13.3. A qualidade do atendimento 

O testemunho da entrevistada 15 aponta como traço de diferenciação 
dos agentes o facto de uns acolherem a vítima e reconhecerem a sua 
condição de fragilidade e insegurança e outros, fazerem juízos de valor, 
desvalorizando o comportamento do agressor e colocando a vítima na 
condição de causadora do conflito.

Uns são bons agentes, tão ali, fale comigo e com os meus filhos, fale com 
ele, aconselhelhe: o melhor que o senhor “E” faz é deitarse, descansar. 
O outro mete a gente pela porta e fica lá com ele, tiveram falar com ele: 
vais ao hospital e tua mulher é que é a agressora e a tua mulher é que começou 
porque a tua mulher é que foi a primeira. Ainda me manda um relatório 
desses, depois de sete vezes ter retirado do tribunal, de eu lhe ter retirado 
a queixa, ainda me manda um relatório desses para tribunal, que eu 
é que tinha sido a agressora. Portanto, há agentes que vêse mesmo que 
tem respeito pela violência doméstica mas há outros que não tem respeito 
 nenhum. (E15)

Há quem afirme que essa inconsistência no atendimento tem vindo 
a mudar e essa eventual desvalorização de algumas das queixas já não 
se verifica. No entanto, importa reflectir sobre o facto de o não reco-
nhecimento da importância de uma queixa pode ter consequências no 
reforço de um modelo de “aceitação” da condição de vítima que uma 
das mulheres refere no seu testemunho. É necessário incentivar a vítima 
a queixar-se, porque segundo ela, as “pessoas têm uma mentalidade 
muito fechada, medo, vergonha” de falarem do que estão a viver portas 
adentro. 

Senti, por exemplo hoje em dia basta qualquer queixa, qualquer coisa, estão 
prontos pra ajudar as vítimas, só que aqui as pessoas têm uma menta
lidade muito fechada, o medo, a vergonha de botar cá pra fora, mas já 
táse abrindo mais. Eu converso hoje em dia com pessoas: olha, não deixes 
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chegar a esses pontos, eu não digo pra largares o teu marido mas vai lá 
cima pra levar um aperto, pra levar um arrojo pras coisa não chegar onde 
cheguei. Consigo dar conselhos a estas pessoas. (E 9)

As vítimas têm por vezes a tentação de retirar a queixa, porque 
o processo de denúncia é doloroso, tem implicações contra o agressor. 
No caso da entrevistada 16, os agentes reforçaram a vítima a não desistir, 
ao invés de outros testemunhos, onde esse reforço não surge. 

Levaramme pá Casa de Apoio, quiseramme levar pá Casa de Apoio, 
 tiveram falando comigo, depois chamou por ele, tiveram falando com ele, 
queriam que eu não parasse com a queixa. Quando eu parei com a queixa, 
eles não queriam que eu parasse, queriam que eu continuasse pra frente, 
disseram que não podia fazer isso, que isso dava cadeia, que ele apanhava 
cadeia, não sei o quê, pegou a falar comigo essas coisas assim. E depois eu 
comecei a chorar, eu disse que queria tirar a queixa por causa dele, queria 
tirar a queixa, que eu não queria levar para a frente porque eu também 
gostava dele, comecei a dizer isso ao polícia. Depois do polícia disse assim: 
ah, mas é isso que tu queres pra ti? Essa vida não presta para si,não sei 
quê. Dava dando conselhos, tava a falar comigo, eu depois fiquei calada, 
só tava a chorar, não disse mais nada. (E16)

O testemunho da entrevistada 6 também reflecte alguma inconsis-
tência no atendimento, nuns casos não corre bem, não prestam a atenção 
e duvidam do testemunho, induzindo existir alguma responsabilidade 
da vítima no facto de ter sido agredida a senhora é que começou (E6) ou 
acusando de adormecimento, só agora é que acordou pr’a vida? (E10) 

Atenderam muito bem, só disseram assim: só agora é que acordou pra 
vida? Eh, senhor guarda, eu não sabia dessas coisas. Isso já tem anos 
e anos com isso aí e agora é que a senhora acordou agora? A senhora teve 
medo das pessoas? Eu tinha medo de tudo, isso não devia de ser feito isso 
assim. Primeiro dia a senhora tem de dar parte ou maustratos ou de 
boca, de ameaças, de tudo. (E10)

Nos casos em que é reconhecida a qualidade positiva do atendimento, 
destaca-se a procura de acalmar e apoiar a vítima, por parte do agente. 
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Eles, pronto, não é daquelas pessoas e ter muita atenção, coisa, saber fazer, 
vim dar queixa, se realmente ele fez, o que é que não fez, ou a senhora 
é que começou não atendem bem as pessoas. Pronto, a ultima vez eles 
 foram lá, mesmo assim acalmaram, tentaram acalmar e fui bem…aten
deramme bem, tiveram ali de roda de mim com aquelas atenções que 
a pessoa precisa mas da primeira vez já se sabe que uma pessoa nunca 
é bem recolhida nem…nem sabem falar ou dizer assim: oh, se precisa 
de ajuda, a gente vai consigo ao Hospital. (E6)

13.4. O flagrante delito e a necessidade de separação

Um outro aspecto do testemunho da entrevistada 6 revela a impor-
tância que os agentes dão ao flagrante delito, ou às consequências 
 directas da agressão, como sejam as perturbações causadas nos meno-
res. No caso desta mulher, o agente presenciou, numa das vezes em que 
se dirigiu ao domicílio, uma agressão física contra uma menor e a reac-
ção provocada e isso motivou uma maior atenção e encaminhamento 
da ajuda. 

Da segunda vez, como eles viram a situação lá em casa e depois viram os 
miúdos a chorar que ele ainda tentou empurrar, ele empurrou a minha 
filha, a minha filha ia dando nele. Empurrou Se fosse da primeira vez já 
deviam ter dado esse conhecimento e ter falado que havia esse Centro 
e não sei quê, que uma pessoa já não…com aquela coisa já não penava 
muito porque às vezes…se calhar há muitas pessoas que tão passando por 
isso e não sabem dessa existência como eu também não sabia. Pela pri
meira vez tou num Centro e Apoio à Mulher (risos). (…) Graças a Deus tou 
bem e arrecolheramme, não me falta nada e…é outro mundo, é outra 
vida, outra família que a gente tem ali, outra coisa que…de um momento 
pró outro…não tem nada e de um momento pró outro a gente vêse com 
tudo”lhe e ele… a polícia viu a minha filha a chorar, já se sabe que foi 
aquela coisa…foi mais bem acolhido naquele dia, tanto foi que eles disse
ram logo…deram logo o número de telefone pr’a mim pedir ajuda. (E6) 
No caso desta mulher o encaminhamento significava dar-lhe 

 conhecimento de uma alternativa de alojamento, o Centro de Apoio 
à Mulher. 
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A entrevistada 8 reclama da falta de consequência que por vezes 
 decorre da denúncia. As agressões repetem-se e o quadro de vida da 
mulher mantém-se inalterado, convivendo diariamente com o agressor. 
Citando as palavras da entrevistada, a intervenção só é imediata quando 
há prova de agressão violenta, nomeadamente uma morte, daí que, em 
desespero, a própria ameaça os agentes de que poderá ser ela a recorrer 
à violência, como forma de defesa.

Olha, o atendimento lá foi…pronto, foi um atendimento bom, apesar que 
você perde muito tempo esperando, cheguei a ficar quatro horas pra fazer… 
pra esperar na fila e depois você fica mais umas três… quase três horas 
falando, falando, falando, isso acontece uma vez, acontece duas vezes, 
acontece três vezes, entendeu? Cheguei e disse: oh ele táme ameaçando, 
ele vaime matar, ele quer me bater e ele não faz nada. A última, a penúl
tima vez que eu fui lá: é assim, eu venho reclamar e espero que seja a última 
vez porque da próxima vez vocês vão buscar ou eu ou ele que ele me matou 
que já chamei duas vezes. Eu vou lá ninguém faz nada. Se vocês tão espe
rando… foi a penúltima vez que eu fui lá…é assim, eu já tou cansada 
de vir aqui dar queixa dele e não acontece nada, onde é que eu vou ficar?
Eu voume defender, se ele morrer paciência, mas depois que um tiver morto, 
que uma estiver morta, mas agora depois de eu matar ele eu vou presa, aí 
eu vou ser presa não é? Porque eu matei. Mas eu estou cansada de vir aqui 
fazer as mesmas queixas e nada feito. Vai fazer até quando? Até… falei, 
enquanto isso não… falei pra eles, vai acabando acontecendo. (E8)

Contrapondo ao testemunho desta mulher, uma outra refere que foi 
atendida de imediato quando chamou a polícia, na sequência das agres-
sões a que estava a ser sujeita. Na sua opinião o contacto foi limitado, 
mas entende que deve ser assim. É o essencial.

Foi muito pouco, pronto, telefonei, consegui até o meu ex marido pensou 
que eu estava já com o número memorizado no telefone mas não estava, 
liguei o 112 e disse onde morava. Penso que foi mesmo logo comunicado 
para as Capelas, a zona mais próxima, de como estava a apanhar e não 
demoraram muito para chegar, foi óptimo. Acho que eles fizeram o seu 
papel direito mas acho que o contacto é pouco, não há muito…eu acho 
que é o essencial, não precisa mais, preencheram o papel, pronto, aqueles 
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protocolos todos. Acho que é o essencial, não precisa a policia meterse 
mais, eu acho que é o essencial. (E13)

Uma crítica feita também ao modo como os agentes intervieram, 
quando foram chamados pela vítima, prende-se com o facto de terem 
aconselhado a vítima a sair de casa e manterem o agressor no domicílio. 
De acordo com as palavras da vítima, o agressor fez frente aos agentes 
e foi a mulher quem teve de arranjar abrigo para ficar, aliás por conselho 
do agente.

… deviam pegar nele ou tentar falar com ele, coisas que eles nunca fizeram. 
Falavam com ele e ele dizia o que quisesse, até dizia que eu andava com 
o polícia e o polícia não agiu nada, não fez nada, ficou ali. O senhor tem 
provas do que tá dizendo? E ele continuava à frente do polícia, chamava 
nomes e tudo e o policia…até disse: é melhor, a  senhora não tem pra onde 
vaia…  o policia…  a senhora não tem pra onde vaia, de sábado pra domingo 
e segunda vaise embora, até que fui dormir pra casa de uma amiga que 
eu já tinha dormido lá uma noite. E o que vale é que eu peguei nos docu
mentos, peguei… a gente veio pra cá com a roupa do corpo, dormi fora de 
casa pra poder depois na segundafeira vir pra baixo e a policia não fez 
nada, não agiu nem nada, ainda tive que sair de lá, ainda. (E6)

De acordo com a entrevistada 8, o sistema português não reconhece 
suficiente autoridade aos agentes e coloca demasiados mecanismos 
burocráticos (intervenção do Tribunal) antes de agir e proteger as víti-
mas. Entre o acto de agressão e a defesa da vítima, há todo um processo 
que deve correr nos tribunais, acabando por ser tardia a intervenção, 
podendo, inclusive, ocorrer no entretanto acções ainda mais graves.

Eu acho que tem de mudar sim, assim os agentes da PSP teriam que ter…
teriam que ter autoridade, eles não tem autoridade. (…) ele pegou no meu 
carro e a PSP falou que eu tinha de falar um advogado e esperar pelo tribu
nal (…) Então eu pensei, pensei se o meu carro tá ali vou ter de chamar um 
advogado pra ter o meu carro de volta e o carro tá no meu nome. (…) Ele 
entregou o carro porquê? Não foi porque a PSP mandou, não foi porque 
advogado mandou, ele entregou o carro porque tinha de assinar um docu
mento pra ele que tinha ??? atrasado e não tinha pago. Foi por causa disso, 
porque se dependesse da PSP ou da justiça o carro ainda tava com ele. (E8)
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De acordo com as palavras desta mulher, a autoridade da PSP deveria 
permitir prender e afastar o agressor e fazê-lo aguardar a decisão do 
tribunal longe da vítima, o que, segundo ela, não ocorre em Portugal.  

Tribunal, Tribunal. Desculpa lá, primeiro tem de se preso, fica lá não sai 
do lugar. Aqui é assim, primeiro você faz o crime, fica zanzando aí fora, 
tau tau tau, pra depois o tribunal vai resolver se vai prender. Dá tempo de 
gente morta, de fazer, de acontecer, não sei o quê…”(E8) “Pronto, quando 
uma vitima liga: olha, tou sendo mal tratada, a polícia ir imediatamente. 
Ir, entendeu, e enfim, quando se trata de maustratos é pegar no cidadão 
e levar ele pra PSP, pegar na hora, levar na hora, não tem que conversar. 
Então é o seguinte, vamos embora, chega lá tem uma conversinha com 
ele, se depender deixa lá, deixa ele pegar uns dias lá. (E8)

Analisando a resposta de forma mais abrangente e não apenas 
 cingindo-se ao momento da denúncia, a entrevistada 3 refere que 
o atendimento às vítimas poderia melhorar, nomeadamente no que 
se refere aos apoios que esta necessita para recomeçar a sua vida, sem 
depender do agressor, inclusive ao nível da habitação.  

… chegase a uma altura que a gente quer refazer a nossa vida, a gente 
quer o nosso cantinho, quer o nosso emprego e a gente também quer a nossa 
casa e a gente recorre à Acção Social da Habitação e eles nunca estou 
à meses a lutar por isso e até agora nunca, nunca me foi concebida uma 
habitação. (E3)
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Ao longo desta IV Parte, foi feita uma abordagem ao modo como as 
vítimas são acolhidas nos serviços da PSP no momento da denúncia, 
considerando o ponto de vista dos agentes e das vítimas. 

Foram também adiantados alguns aspectos que, do ponto de vista 
destes intervenientes, poderão melhorar a qualidade do atendimento 
que se verifica nas esquadras e o encaminhamento que é feito destes 
crimes. 

Prevenir a expressão da violência, mediar, acolher ou intervir em 
casos de violência conjugal, implica conhecer o contexto económico, 
cultural e social em que actuam as forças de segurança. Neste sentido, 
a realização de inquéritos sobre vitimização poderá permitir antecipar 
o conhecimento sobre o modo como uma determinada comunidade 
entende, suporta e exerce a violência no contexto doméstico, seja ao 
nível da comunicação, da educação ou da resolução de conflitos. 

O conhecimento deste contexto cultural e social permite compreender 
as manifestações de violência, bem como antecipar acções de sensibi-
lização e de educação cívica de carácter preventivo. Sendo as Forças 
de Segurança, particularmente a PSP, uma entidade que simboliza 
a ordem, qualquer plano de acção preventivo da violência deve envolver 
um conjunto de outras instituições, com vocação educativa, promoção 
da saúde, apoio ao investimento e promoção do emprego. A prevenção 
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não pode limitar-se à informação, muito menos quando esta não é ava-
liada quanto ao impacto e compreensão por parte de quem a recebe, 
mas deve contribuir para o verdadeiro “empoderamento” das pessoas, 
no sentido de estas serem capazes de se apropriarem dessa informação 
e alterarem comportamentos ou tomarem decisões no modo como 
 vivem e estabelecem relações privilegiadas.

A análise dos dados proposta neste estudo permite concluir que 
a acção da PSP pode ser melhorada ao nível da intervenção em situação 
aguda, particularmente no acto/registo da denúncia, quando a vítima 
se dirige à esquadra e, em princípio, deve ser atendida num “gabinete 
de apoio”, por um agente devidamente preparado, porventura do sexo 
feminino, capaz de estabelecer uma relação empática, de ajuda, num 
clima de confiança e segurança.

A construção de um Auto de Denúncia, é um instrumento de colheita 
de dados fundamental no processo de construção da base de dados esta-
tísticos, da qual depende o rigor e a justeza da metodologia de análise 
empregue para o tratamento desses dados, nomeadamente a sua geo-
referenciação. Por esse facto, é importante que os agentes policiais 
 sejam rigorosos no preenchimento deste instrumento de colheita, 
porque desse registo depende a qualidade da base de dados, das quais 
se devem extrair periodicamente, os dados necessários à avaliação 
da evolução deste fenómeno.

Para além do rigor que se exige no registo, importa não esquecer que 
sendo a violência doméstica um crime público, a PSP deve valorizar 
 todas as queixas para que se apurem os factos e sejam decretadas as 
medidas necessárias, por exemplo, de afastamento do agressor ou da 
própria vítima. A denúncia é sempre um pedido de protecção, logo 
a PSP deve agir nesse sentido, protegendo a vítima de possíveis reinci-
dências. 

A eficácia da intervenção depende do modo como for concertada 
 interinstitucionalmente, seja na mediação, na (re)mediação ou mesmo 
na prevenção.
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O presente estudo pretende, em primeiro lugar, ser uma análise 
aprofundada dos registos de violência conjugal, no âmbito da Base 
de Dados estatísticos da Violência Doméstica (BDVD), resultante das 
denúncias efectuadas junto da PSP nos Açores.

A escolha deste universo de ocorrências deveu-se antes de mais ao 
facto de, nesta Região, o número de participações de casos de violência 
doméstica ser significativamente superior, em termos de taxa de inci-
dência, ao que se verifica no todo nacional. Em ambos os casos, as víti-
mas são, fundamentalmente, do sexo feminino e jovens adultas e os 
agressores são companheiros ou ex-companheiros, também eles adultos 
jovens. 

Dada a frequência com que ocorrem, os actos de violência conjugal 
suscitaram à equipa de investigação a necessidade de uma análise mais 
específica, que se pretendeu, assim, não ficasse limitada à caracteri-
zação dos envolvidos no acto de denúncia, isto é, vítima, agressor, teste-
munha e denunciante, conforme a informação constante na referida 
Base de Dados.

A violência doméstica não depende apenas das características dos 
agressores ou das vítimas, pois enquadra-se num determinado contexto 
demográfico, económico, social e cultural que importa conhecer. Esta 
situação pode ser especialmente evidente nos Açores, onde a realidade 
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insular, bastante diversificada, condiciona os recursos e a consequente 
intervenção policial ou mesmo de outras instituições sociais. 

Para além disso, sendo um fenómeno que, nos últimos anos, tem 
ganho visibilidade (com um enquadramento jurídico específico desde 
2000, no qual é considerado um crime público), compreender, com-
bater e prevenir a violência doméstica envolve um conjunto alargado 
de agentes, incluindo as forças de segurança, a quem as vítimas recor-
rem frequentemente em primeira instância.

A taxa de incidência da violência conjugal denunciada nos Açores no 
período em análise (2007-2009) é maior nas ilhas de São Miguel, Faial 
e Pico, particularmente em alguns concelhos/comarcas, configurando 
tipos de vítima diferentes. O recurso à PSP para denunciar é sobretudo 
da iniciativa da própria vítima, particularmente ao fim do dia ou ao serão 
e no fim-de-semana. Nestas horas, intensificam-se os contactos entre 
o agressor e a vítima. E, quando a permanência do casal no espaço 
 doméstico é mal gerida, agravada por vezes pelo consumo de álcool, 
afecta a qualidade da comunicação e da relação afectiva, originando 
comportamentos violentos.

Em traços gerais, podemos dizer que a vítima de violência conjugal 
nos Açores é sobretudo uma mulher, jovem adulta, entre os 25 e os 44 
anos, pouco escolarizada, e com filhos e que, na maioria dos casos, não 
depende economicamente do marido, seja porque é empregada ou 
porque gere outro tipo de rendimento. A violência conjugal registada 
não está associada a lesões físicas graves, mas representa a expressão 
de um clima relacional familiar conflituoso, em muitos casos presen-
ciado por filhos menores. 

Em termos do perfil do agressor, estamos perante homens, na maioria 
jovens adultos, entre os 25 e os 44 anos, casados com as vítimas ou ex-
-companheiros destas, na sua grande maioria empregados, com pro-
fissões pouco qualificadas. Associado ao motivo da agressão, podemos 
referir o facto de a maioria dos agressores, em todas as ilhas, ser con-
sumidor de álcool. No entanto, importa não fechar neste factor a expli-
cação para a violência conjugal, mas antes considerar o consumo exces-
sivo de álcool como um potenciador dos comportamentos violentos. 

Os conflitos conjugais que degeneram em actos violentos são motivo 
recorrente para a intervenção das forças policiais, seja através de um 
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contacto telefónico ou do recurso directo à esquadra. No entanto, inter-
vêm neste tipo de situações outras instituições que não apenas a Polícia, 
particularmente os Centros de Saúde, os Hospitais e as instituições 
 judiciais. 

No caso dos Açores, apenas a PSP acolhe e intervém em denúncias 
de violência conjugal e, nas ilhas de São Miguel e Terceira, essa inter-
venção está organizada em parceria com outras entidades, constituindo 
a denominada “Rede Integrada de Apoio às Mulheres Vítimas”. Para 
além desta actuação que visa um encaminhamento mais célere e eficaz, 
ao nível do procedimento legal, existindo inclusive um Procurador-
-Geral Adjunto vocacionado para o atendimento destes casos, bem 
como em termos de resposta directa às vítimas, sobretudo quando 
se torna necessário o seu afastamento do espaço doméstico. 

A eficácia de um trabalho integrado, interinstitucional revelou ser 
uma mais valia em casos de violência doméstica, particularmente nos 
casos em que se trata de violência conjugal. Os próprios responsáveis 
pelas diferentes esquadras na Região referiram a importância de uma 
resposta integrada, uma vez que o problema não se esgota, nem se 
 resolve, no acto da denúncia. 

No entanto, como ficou claro pela análise das entrevistas efectuadas 
junto dos agentes policiais e de algumas vítimas que vivenciaram a expe-
riência de violência conjugal, o contacto com a polícia é importante, 
quer em termos da denúncia do crime, quer ao nível da consciência por 
parte da vítima de uma relação conjugal onde esta é desrespeitada 
e violentada. 

O acolhimento efectuado na esquadra e a actuação do agente no local 
da ocorrência, devem assegurar o respeito pela privacidade da mulher 
que denuncia. Para tal, é fundamental melhorar o nível da comunicação 
a estabelecer com a vítima, podendo em alguns casos implicar o recurso 
a um agente do sexo feminino vocacionado para este tipo de crime, mas 
também pela melhoria das condições de registo, num gabinete ade-
quado para um apoio à vítima. 

Ficou também evidente, da análise das entrevistas, que a questão 
do afastamento do agressor continua a ser um dos aspectos que mais 
dúvida suscita. Habitualmente, como referem os agentes, é a vítima 
quem sai do domicílio, o que muitos consideram errado. No entanto, 
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no domínio dos agressores, importa referir a implementação nos Açores, 
em 2007, do programa Contigo, que visa uma intervenção de reabili-
tação junto dos agressores e das vítimas, partindo do pressuposto que 
muitas destas pretendem manter o seu agregado familiar.

A qualificação do atendimento é certamente um ponto comum apre-
sentado quer pelos agentes, quer pelas vítimas, que esperam, como 
 ficou demonstrado, ser escutadas e compreendidas quando se dirigem 
a uma esquadra.

A qualidade da comunicação, verbal e não verbal, é sentida como 
 relevante, particularmente num momento de angústia e até de indecisão 
que caracteriza o acto de denúncia, onde as mulheres vítimas equacio-
nam as consequências para a sua vida e a vida dos filhos que dela 
 dependem.

A violência conjugal é um crime, que reflecte, em muitos dos casos, 
um quadro relacional onde as mulheres, apesar de não dependerem 
economicamente dos seus cônjuges, ainda não usufruem do “empo-
deramento” necessário que lhes permita um grau suficiente de auto-
nomia nessa relação. 

Nesse sentido, a denúncia da violência doméstica, particularmente 
a violência conjugal, para além do pedido de ajuda que representa, é um 
sinal de visibilidade de uma atitude de quem reconhece que não pode 
ou não quer manter-se sujeita e dependente de alguém que a maltrata. 

Analisando o modo como o fenómeno da violência conjugal é percep-
cionada pelos agentes, é interessante registar alguns traços apresentados 
pelos responsáveis pelas esquadras, que não se limitam ao problema 
do álcool e do consumo de estupefacientes, únicas causas que são des-
pistadas no auto de denúncia. A instabilidade da relação conjugal, a difi-
culdade de gerir os recursos do agregado, o isolamento das comunidades 
e as zonas de residência consideradas problemáticas foram alguns dos 
factores considerados, pelos agentes, como potenciadores de actos 
violentos.

Tendo em conta os resultados da aplicação da escala de crenças, pode 
concluir-se que os agentes da PSP nos Açores parecem não subscrever, 
de modo consistente, um conjunto de mitos organizados em torno da 
violência conjugal, nomeadamente em termos da legitimação da pequena 
violência, legitimação da violência como consequência da conduta 
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da mulher, realidade que ocorre na privacidade da vida doméstica e pode 
ser explicada por razões sociais, externas ao universo doméstico.

De um modo geral, podemos afirmar que as respostas dos agentes 
transmitem, em geral, uma atitude que se pode considerar positiva e de 
sensibilidade face ao tema, situação que constitui um sinal de abertura 
para a tomada de consciência e adopção de práticas de intervenção 
 policial, preventivas, promocionais ou remediativas, mais efectivas.

Considerando que a variável ‘nível académico’ influencia a percepção 
dos agentes, é interessante registar o facto de as mulheres-agentes, 
cujas habilitações são em média superiores às dos seus colegas homens, 
evidenciarem uma atitude de maior repúdio em relação à violência 
conjugal e revelarem uma atitude mais proactiva em relação à inter-
venção policial nesse domínio, o que poderá ser uma mais valia no aco-
lhimento das vítimas aquando da denúncia.

Do ponto de vista das vítimas, a violência conjugal enquadra-se 
numa relação afectiva deteriorada, mas que elas julgam poder trans-
formar-se com o tempo e, por esse facto, suportam, até porque em 
muitos casos romper com o cônjuge significaria por em causa o próprio 
casamento e perspectivar um quadro de vida incerto. As vítimas supor-
tam histórias de violência, porque romper significaria recomeçar 
e nem sempre estas mulheres possuem os recursos e inclusive conhe-
cem os meios para o fazerem.

Numa história de violência conjugal, contada pela vítima, é frequente 
existirem dois lados que correspondem à vida privada, vivida pela vítima, 
onde o companheiro agride, ameaça e revela ser uma pessoa violenta, 
e um outro, público, porventura integrado, onde essa mesma pessoa não 
manifesta sinais de perturbação. Essa dualidade dificulta a denúncia 
e o reconhecimento da veracidade dos testemunhos das vítimas. 

Ser vítima não significa apenas ser violentada em termos físicos, 
mas estar sujeita numa relação de domínio, controlo, ciúme e pressão, 
que desgasta e destrói a auto-estima e a dignidade. Este é o lado privado 
da violência conjugal que poderá não ser reconhecido por um agente, 
quando este conhece mal a comunidade e as famílias que residem na 
sua área de intervenção.

A aplicação da escala de crenças ao grupo de vítimas entrevistadas, 
apesar de estarmos perante uma amostra em nada significativa da 
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 realidade das mulheres que denunciam casos de violência conjugal, 
permitiu identificar a posição anteriormente referida em termos de 
alguma complacência por parte da vítima em relação aos comporta-
mentos agressivos dos seus companheiros ou cônjuges, justificados 
pelo consumo de álcool, vividos na privacidade do lar. De algum modo, 
as mulheres têm dificuldade em reconhecer-se como sujeitos, numa 
relação onde são sobretudo sujeitas. Nesse sentido, é fundamental 
a qualidade da comunicação que o agente policial estabelece com a vítima, 
informando-a sobre os direitos que lhe assiste, os recursos que possui 
e as alternativas que, devidamente apoiada, poderá considerar, após 
denunciar uma relação violenta. 

Este estudo também permitiu identificar algumas das boas práticas 
que se esperam na intervenção policial nos Açores. Desde logo, fica 
claro que uma intervenção em domínios que envolvem a realidade fami-
liar e conjugal exige que todos os técnicos conheçam essa realidade no 
contexto em que exercem a sua profissão. Concretamente, os agentes 
policiais carecem de uma maior informação sobre modelos de conju-
galidade, papéis de género e participação de homens e mulheres 
no contexto sócio económico. 

Por outro lado, não podemos esquecer que um polícia é chamado 
a intervir numa situação de conflito, logo, o seu papel é também o de media-
dor, o que implica dominar algumas das técnicas básicas da comunicação 
e da gestão de conflitos.

Fica também evidenciado neste estudo que a actuação da PSP não 
poderá nunca ser isolada, mas integrada num quadro mais abrangente 
de instituições, incluindo serviços de terapia familiar, apoio psicoló-
gico às vítimas, equipas de acção social, as quais devem, em conjunto, 
proporcionar maior segurança às vítimas, directas e indirectas, e o acesso 
a recursos que facultem a sua autonomização. 

A actuação da PSP não se pode limitar ao registo da denúncia, nem 
pode acabar numa intervenção que ocorra no domicílio da vítima. 
 Importa, por exemplo, proceder ao encaminhamento dos casos para 
outras instituições, particularmente as que estão vocacionadas para os 
cuidados de saúde e o abrigo das vítimas. Para além desta actuação em 
parceria, em funcionamento nos Açores desde 2003, importa também 
reforçar programas de reabilitação que minimizem a reincidência 
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e possibilitem que as vítimas regressem ao espaço doméstico após 
a denúncia. 

No estudo agora apresentado, centrado na análise do fenómeno 
da violência conjugal, denunciada junto da PSP dos Açores, foi feito 
um exercício estatístico no sentido de definir alguns perfis de vítima 
e de agressor. No entanto, conforme ficou demonstrado, a vítima e o 
agressor podem ser definidos, na sua grande maioria, como cidadãos 
comuns, sem nenhum traço particular que os torne potencialmente 
objecto de violência ou agressivos, enquadrando-se nos traços gerais 
da maioria da população dos Açores. Se algum traço pode ser destacado 
é, sem dúvida, a diferente dimensão das comunidades onde ocorrem os 
casos de violência doméstica. A pequenez do meio parece funcionar no 
sentido de dificultar atitudes de libertação por parte das vítimas, mas 
também contribuir para um maior conhecimento público, partilhado 
com a vizinhança e a rede próxima, que podendo até não intervir 
 se assume em muitos casos como denunciante. 

Este dado, sobretudo relevante nas ilhas mais pequenas e nas comu-
nidades de menor dimensão, é fundamental para uma eficaz actuação 
das forças policiais. Um contacto sistemático com a comunidade, e com 
as instituições que nela trabalham no domínio da educação, saúde e acção 
social, pode contribuir para prevenir situações de violência e garantir 
segurança, uma vez que se conhecem, previamente, os principais pro-
blemas. 

Ao trabalharmos as bases que resultam dos autos, importantes instru-
mentos de registo, medição e análise das ocorrências registadas pelas 
forças de segurança, e demais material de carácter local, procuramos 
mostrar como os agentes também são intervenientes num processo de 
construção de uma sociedade menos violenta e, por esse facto, as suas 
representações também intervêm no modo como actuam junto das 
 vítimas. 

Perante a violência conjugal, os agentes são obrigados a convocar 
uma formação adequada para qualificarem o atendimento à vítima 
e uma acção preventiva junto dos casais em situação de conflito decla-
rado. Nesse sentido, para além da monitorização da base de dados e geo-
referenciação da informação, actualizada periodicamente e da qual se 
deve poder extrair dados que reflictam a evolução do fenómeno, a sua 
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distribuição territorial e as suas principais características sócio-
-demográficas, é importante controlar o processo de registo e migração 
dos dados do auto de denúncia, de forma a que não haja dificuldade 
em avaliar a sua evolução em função da ilha, do concelho ou da comarca 
de registo.

A violência denunciada é sempre uma parte minoritária da violência 
praticada. Nesse sentido, é importante agir não apenas junto das vítimas 
declaradas, mas junto de uma sociedade que se quer menos violenta, 
a começar pela educação das gerações mais novas, fomentando a não-
-violência como modelo cultural de referência na comunicação, na brin-
cadeira ou nos jogos e na resolução de conflitos.

Finalizando, o presente estudo pretende contribuir para um melhor 
conhecimento da violência conjugal nos Açores, a partir da interven-
ção dos agentes policiais. Não foram abordados todos os aspectos que 
consideramos relevantes para uma real caracterização deste fenómeno, 
nomeadamente ao nível das causas, dos processos de encaminhamento 
e respostas sociais adoptadas. Sem este conhecimento das causas, 
apontadas é certo pelos denunciantes, e do modo como cada situação 
foi encaminhada, dificilmente se pode fazer uma ligação entre a denún-
cia, os motivos que explicam a ocorrência, a intervenção em parceria 
e a resolução da situação, um percurso de acção que importa registar. 
O estudo da actuação da PSP não se deveria limitar a uma reflexão sobre 
as ocorrências, mas a nosso ver, deveria permitir uma avaliação da rea-
lidade que causa essas ocorrências e do modo como são resolvidos 
os processos abertos em cada denúncia. 

Um melhor conhecimento do contexto, das denúncias e das estra-
tégias de encaminhamento adoptadas, permitirá propor uma melhoria 
na intervenção dos agentes policiais e de outras entidades, cuja per-
cepção do fenómeno importa também aprofundar.

Julgamos ter contribuído para um acréscimo do conhecimento das 
situações de violência conjugal declaradas nas ilhas açorianas e das 
áreas de intervenção das diversas esquadras. Ao nível das denúncias, 
para além do estudo aprofundado da base de dados estatísticos, o pre-
sente relatório aponta alguns aspectos importantes ao nível da actuação 
dos agentes, nomeadamente em termos do registo da denúncia e da 
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 relação que se estabelece com as vítimas aquando da intervenção directa 
no terreno.

Finalmente, no que diz respeito ao encaminhamento, não tendo 
 podido avaliar o modo como cada situação é acompanhada, o presente 
relatório procura identificar as principais entidades que intervêm no 
processo de denúncia, nomeadamente os serviços de saúde, o sistema 
judicial e a Rede de apoio às mulheres vítimas de violência, a funcionar 
nas ilhas de São Miguel e Terceira.

No futuro, importa continuar a estudar a realidade da vitimização, 
particularmente em outros grupos populacionais que não apenas as 
mulheres em situação conjugal, mas que analise também a situação das 
crianças, jovens ou dos idosos, que, infelizmente, têm aumentado entre 
o número de vitimas de violência doméstica e cuja fragilidade, física, 
psicológica e social, deverá merecer uma atenção especial por parte das 
forças policiais, mas que não foi possível realizar neste Estudo.

No futuro, para além de se prosseguir com o aprofundamento de 
situações de violência de tipo conjugal, importa continuar a estudar 
a realidade da vitimização, também em outros grupos populacionais 
que não apenas as mulheres em situação conjugal. Sublinha-se a im-
portância da análise da situação de crianças, jovens ou idosos, protago-
nistas que, infelizmente, têm aumentado entre as vítimas de violência 
doméstica e cuja fragilidade, física, psicológica e social, deverá merecer 
uma atenção especial por parte das forças policiais e dos investigadores 
deste domínio. Esta vertente da análise não foi possível realizar neste 
Estudo.
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