
   

D7 National Reports 

Portugal 

National reports (electronic) on the current state-of-the-art of policies, regulation 

and strategies aiming to eradicate gender-based violence among boys and girls. 

Versions will be available in the national languages and translated into English. 

Gender based violence prevention laws, plans and/or regulations at national/local 
level. If any, please specify if there are measures that address masculinity  

 

Portugal tem estado na linha da frente quando se trata de combater a violência de 

género. o Plano Global para a Igualdade de Oportunidades lançado em 1997 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/97, de 24 de março), um legado da 

Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, da Organização das Nações Unidas 

(ONU), em 1995 que viria a configurar-se como a primeira estratégia integrada de 

políticas públicas na área da igualdade de género em Portugal, denotou as 

preocupações do Estado português nesta área, integrando como um dos seus 

objetivos a prevenção da violência e a garantia de proteção adequada às vítimas de 

crimes de violência. Dois anos mais tarde, a violência doméstica assumiu particular 

preocupação para o Estado português, uma vez que se percecionava que a violência 

exercida contra as mulheres ocorria sobretudo no espaço privado da casa, 

especialmente ao nível das relações conjugais, imperando a necessidade de dar maior 

visibilidade a esses atos de violência, na maioria dos casos ocultados na esfera privada 

do espaço doméstico ou das relações de intimidade, surgindo assim o I Plano Nacional 

contra a Violência Doméstica (Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/99, de 15 de 

junho), confinando-se todas as outras expressões de violência de género aos 

sucessivos Planos Nacionais para a Igualdade. Portugal foi, aliás, o primeiro país da 

União Europeia a ratificar, em 5 de fevereiro de 2013, a Convenção do Conselho da 

Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência 

Doméstica (Convenção de Istambul).  

Através dos sucessivos Planos Nacionais, efetuou-se uma abordagem às temáticas da 

Violência de Género e Doméstica, da Igualdade de Género, da Cidadania, do Tráfico de 

Seres Humanos, da Mutilação Genital Feminina e da maior participação das mulheres e 

da integração da igualdade de género na prevenção, gestão e resolução de conflitos 

armados com o objetivo de promover a igualdade de género, proteger as vítimas, 

condenar e recuperar os(as) agressores(as), conhecer e prevenir os fenómenos, 

qualificar profissionais e dotar o País de estruturas. 



   

 

Com a tomada de posse de um governo de coligação de esquerda, em novembro de 

2017, tomou-se consciência, diretamente referida no programa de governo, do reforço 

do combate à violência doméstica e de género, bem como no reforço da promoção da 

igualdade de género em todas as áreas da sociedade, em particular da educação. 

Neste âmbito, o governo tem no seu programa a intenção expressa de desenvolver a 

área da Cidadania, dos Direitos Humanos e da Igualdade de Género como uma 

prioridade para as crianças e jovens. Assim, tornou-se obrigatório para todos os níveis 

e ciclos de escolaridade, uma disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, onde se 

versa sobre matérias como a Igualdade de Género, os Direitos Humanos, 

Interculturalidade e Diversidade. 

  

Neste contexto, as politicas públicas para a não discriminação em razão do sexo e a 

igualdade entre mulheres e homens, e mais recentemente na área da orientação 

sexual e identidade de género, têm sido consubstanciadas, nas últimas décadas, em 

vários planos nacionais. Pretende dar-se início a um novo ciclo de planeamento, 

assente numa abordagem mais estratégica e ampla, e no compromisso coletivo de 

todos os setores na definição das medidas a adotar e das ações a implementar. Esta 

abordagem integrada potencia a colaboração e coordenação de esforços, valorizando 

uma visão comum que simultaneamente tenha um efeito mais estruturante e 

sustentável no futuro que se pretende construir.  

 

Para isso, foi elaborada a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 

— Portugal + Igual (ENIND) que lança um novo ciclo programático em 2018, alinhada 

temporal e substantivamente com a Agenda 2030 e apoiada em três Planos de Ação 

que definem objetivos estratégicos e específicos em matéria de não discriminação em 

razão do sexo e igualdade entre mulheres e homens (IMH), de prevenção e combate a 

todas as formas de violência contra as mulheres, violência de género e violência 

doméstica (VMVD), e de combate à discriminação em razão da orientação sexual, 

identidade e expressão de género, e características sexuais (OIEC). Estes Planos de 

Ação definem, ainda, as medidas concretas a prosseguir no primeiro período de 

execução de quatro anos até 2021, a que se deverá seguir o processo de revisão e 

redefinição para o período seguinte de quatro anos, e assim sucessivamente.  

 

Neste contexto, sob o lema «Ninguém pode ficar para trás», a Agenda 2030 é 

profundamente transformadora e constitui um roteiro para o período em causa, tendo 

em vista a eliminação de todos os obstáculos estruturais à igualdade entre mulheres e 

homens, no território nacional e no plano da cooperação para o desenvolvimento.  

 



   

Para além disto, em Portugal existem, no que à violência de género diz respeito, uma série de 

normas gerais e específicas, resoluções da Assembleia da República e do Governo (Conselho 

de Ministros), Acórdãos, Portarias, Decretos Regulamentares, Despachos, sem esquecer as 

convenções europeias e internacionais que Portugal assinou e ratificou e, ainda, as decisões 

quadro, diretivas, decisões e resoluções dos órgãos da União Europeia e que se aplicam em 

território Nacional. 

 

a) CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA 
o Artigos 9º (Tarefas Fundamentais do Estado); 13º (Princípio da Igualdade); 24 

(Direito à Vida); e 25º (Direito à Integridade Pessoal).  
b) NORMAS ESPECÍFICAS  

o Decreto-Lei 91/2009, de 09 de abril, Estabelece o regime jurídico de proteção 
social na parentalidade no âmbito do sistema previdencial e no subsistema de 
solidariedade; 

o Lei 104/2009, de 14 de setembro, aprova o regime de concessão de 
indemnização às vítimas de crimes violentos e de violência doméstica; e cria a 
comissão de proteção às vítimas de crimes, estabelecendo as suas atribuições 
e competências, assim como as dos seus membros; 

o Lei 61/91, 13 de agosto, garante proteção adequada às mulheres vítimas de 
violência;  

c) GENERAL NORMS  
o Código Penal, em particular os artigos 152º, 152º-A e 152º -B;  
o Decreto-Lei 423/91, de 30 de outubro, estabelece o regime jurídico de 

proteção às vítimas de crimes violentos e define a indemnização a atribuir 
nesses casos;  

o Lei Organica 3/2006, de 21 de agosto, Lei da Paridade. 

 

• State of implementations of policies aimed at combating gender based 
violence. If any, please specify the state of implementation of measures that 
address masculinity (Max. 4000 characters). 

 

A Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação - Portugal + Igual (ENIND) 

assenta numa visão estratégica para o futuro sustentável de Portugal, enquanto país 

que realiza efetivamente os direitos humanos, baseada no compromisso coletivo de 

todos os setores na definição das medidas a adotar e das ações a implementar. Esta 

abordagem integrada potencia a colaboração e coordenação de esforços, valorizando 

uma visão comum que simultaneamente tenha um efeito mais estruturante e 

sustentável no futuro que se pretende construir.  

 

A ENIND marca, como dissemos supra,  um novo ciclo programático que se iniciou em 

2018, alinhado temporal e substantivamente com a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável. Apoia-se em três Planos de Ação em matéria de: 



   

- não discriminação em razão do sexo e de igualdade entre mulheres e homens 

(IMH); 

- de prevenção e combate a todas as formas de violência contra as mulheres, 

violência de género e violência doméstica (VMVD); 

e 

- de combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e 

expressão de género, e características sexuais (OIEC).  

 A eliminação dos estereótipos é assumida como preocupação central da ENIND, 

orientando as medidas inscritas nos três Planos de Ação que dela decorrem. Os 

estereótipos de género estão na origem das discriminações em razão do sexo diretas e 

indiretas que impedem a igualdade substantiva entre mulheres e homens, reforçando 

e perpetuando modelos de discriminação históricos e estruturais. Reflexo da natureza 

multidimensional da desvantagem, os estereótipos na base da discriminação em razão 

do sexo cruzam com estereótipos na base de outros fatores de discriminação, como a 

origem racial e étnica, a nacionalidade, a idade, a deficiência e a religião. Também 

assim, o cruzamento verifica-se com a discriminação em razão da orientação sexual, 

identidade e expressão de género, e características sexuais, assente em estereótipos e 

práticas homofóbicas, bifóbicas, transfóbicas e interfóbicas, e que se manifesta em 

formas de violência, exclusão social e marginalização, tais como o discurso de ódio, a 

privação da liberdade de associação e de expressão, o desrespeito pela vida privada e 

familiar, a discriminação no mercado de trabalho, acesso a bens e serviços, saúde, 

educação e desporto.  

 

A palavra (e o conceito de) “masculinidades” foi usada pela primeira vez em políticas 

públicas oficiais, ao ser incluída como um indicador do Plano de Ação para a Igualdade 

entre Mulheres e Homens (PAIMH) da referida Estratégia Nacional para a Igualdade e a 

Não Discriminação, tendo por base o projeto EQUI-X. 

 

Mais especificamente, a implementação dos 3 Planos de Ação teve as seguintes 

políticas destinadas a combater a violência de género: 

 

o Garantir uma governança que integre o combate à discriminação em razão 

do sexo e a promoção da Igualdade entre Mulheres e Homens nas políticas 

e nas ações, a todos os níveis da Administração Pública - O Governo tem 

assegurado várias linhas de financiamento para a implementação destas 

medidas, bem como a inclusão no Orçamento de Estado da obrigação de os 

departamentos governamentais apresentarem um relatório estratégico 

sobre a análise de género nas suas políticas do sector público e a sua 



   

tradução na construção de orçamentos com impacto na questão do  

género; 

o Garantir as condições para uma participação plena e igualitária de 

mulheres e homens no mercado de trabalho e na atividade profissional - 

Foram realizadas várias sessões formativas e reuniões de trabalho. 

Legislação destinada à representação equilibrada nos órgãos de 

administração e fiscalização nas entidades do sector público empresarial e 

nas empresas cotadas em bolsa; O Governo aprovou a proposta de lei que 

aprova medidas de promoção da igualdade remuneratória entre mulheres 

e homens por trabalho igual ou de igual valor, criando, pela primeira vez, 

mecanismos de efetivação do princípio do salário igual para trabalho igual 

ou de igual valor, e da proibição da discriminação salarial em razão do 

sexo; O Governo aprovou a proposta de lei que altera a designada “Lei da 

Paridade”, subindo o limiar de 33% para 40% nas listas à Assembleia da 

República, Parlamento Europeu, órgãos eletivos das autarquias locais, 

vogal das juntas de freguesia e mesas dos órgãos deliberativas das 

autarquias locais. Também foi realizada a campanha "Minuto de 

Igualdade", lançada no Dia Internacional das Mulheres, que visou 

sensibilizar o público em geral para as desigualdades que persistem entre 

mulheres e homens em vários setores da sociedade; 

Foi apresentado publicamente, a 5 de dezembro, o Programa do Governo 

“3 em Linha – para a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar”. 

Este programa convoca a sociedade a assumir um compromisso coletivo 

com medidas de impacto a curto, médio e longo prazo, representando um 

esforço conjunto do Governo, de empresas públicas e privadas, e de 

entidades da Administração Pública central e local.  

o Garantir as condições para uma educação e uma formação livres de 

estereótipos de género - A prossecução deste objetivo estratégico privilegiou 

dois tipos de ação: a formação contínua, acreditada, de docentes dos ensinos 

básico e secundário e de profissionais de educação de infância; o 

desenvolvimento e acompanhamento de Projetos-piloto de intervenção com e em 

escolas.  

o Promover a Igualdade entre Mulheres e Homens na área da saúde ao longo 

dos ciclos de vida de mulheres e de homens - Foi desenvolvido durante 

2018 e está em fase de conclusão a elaboração do referencial técnico para 

os serviços de saúde sobre a promoção da paternidade cuidadora, para ser 

distribuído pelos vários serviços de atendimento ao público. Este contexto 

insere-se na preparação do IMPEC - Iniciativa Mobilizadora da Paternidade 

Envolvida e Cuidadora, projeto piloto a ser desenvolvido em 



   

estabelecimento/departamento/serviço/unidade do Serviço Nacional de 

Saúde para fomentar paternidades envolvidas e cuidadoras e que 

corresponde a uma medida do programa 3 em Linha. 

o Promover uma cultura e comunicação social livres de estereótipos sexistas 

e promotoras da IMH - O departamento governamental da área da cultura 

iniciou um trabalho colaborativo, com apoio da CIG, para a construção de 

um plano setorial para a igualdade, onde inscreveu 9 iniciativas para a 

promoção da Igualdade e Não Discriminação no acesso e fruição dos bens e 

equipamentos culturais realizadas de forma individual por alguns dos 

serviços do setor  

o Apoiar e proteger – ampliar e consolidar a intervenção - Neste objetivo 

estratégico, é de assinalar a evolução da Rede Nacional de Apoio a Vítimas 

de Violência Doméstica (RNAVVD): a 31 dezembro de 2018 existiam/foram 

realizados/criadas:  

▪ 146 Estruturas de Atendimento. 

▪ 26 Respostas de Acolhimento de Emergência, sendo que 12 

respostas de emergência se encontravam inseridas em Casa de 

Abrigo e 14 respostas de emergência providenciavam um serviço 

especifico. Contabilizam 176 vagas em emergência (46 em CA e 

130 em resposta específica). Em 2018 ocorreram 1765 

acolhimentos que correspondem a 1089 vítimas adultas e 726 

crianças/jovens.  

▪ 40 Casas de Abrigo: 30 no continente, 4 na Região Autónoma dos 

Açores, 3 na Região Autónoma da Madeira, 2 especializadas 

(para vítimas mulheres com deficiência e com doença mental) - 

contabilizam 667 vagas em casas de abrigo, que correspondiam a 

1698 vítimas (882 mulheres e 816 menores) - e 1 especializada 

para vítimas homens.  

▪ 392 Atendimentos no Serviço de Informação a Vítimas de 

Violência Doméstica, dos quais 322 atendimentos de violência 

doméstica.  

▪ 54 Atendimentos no serviço de atendimento jurídico e 

psicossocial da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 

Género.  

▪ 848 Transportes realizados, que correspondem a 1525 pessoas 

transportadas no Serviço de transporte a vítimas de violência 

doméstica. 

▪ Foram realizados 2 encontros nacionais de estruturas de 

atendimento.  



   

▪ 2 Serviços de atendimento especializado na área da Violência 

Sexual para Mulheres (Lisboa e Porto).  

▪ 1 Serviço de atendimento especializado para homens vítimas de 

abuso sexual (Lisboa).  

▪ 3 respostas especializadas para vítimas LGBTI de violência 

doméstica. 

 

• Data on gender based violence in the country (Max. 2000 characters)1 

De acordo com o Observatório de Mulheres Assassinadas da UMAR (União de 

Mulheres Alternativa e Resposta), de 1 de janeiro a 12 de novembro de 2019, 30 

mulheres foram vítimas de femicídio: 28 mulheres em contexto de relações de 

intimidade e familiares, 2 mulheres. Nesse mesmo período temporal, houve 27 

tentativas de femicídio em contexto de relações de intimidade e familiares. Durante o 

ano de 2018 28 mulheres foram assassinadas e, de acordo com os dados do referido 

Observatório da UMAR, 531 mulheres foram mortas em contexto de violência 

doméstica ou violência de género entre 2004 e 12 de novembro de 2019. Verificou-se 

que, até à presente data, 13 dos femicídios (46%) foram praticados com arma de fogo 

e 8 (29%) foram cometidos por via da utilização de arma branca. Da informação 

recolhida, foi possível identificar que, em 15 dos 28 femicídios consumados nas RI e RF, 

a medida de coação aplicada foi a de prisão preventiva e, em 2, a medida foi a de 

Internamento em Hospital Psiquiátrico.  

Número de ocorrências de violência doméstica e perfil das vítimas e denunciados/as, 

por sexo, em percentagem (CIG, 2017): 

• 27005 ocorrências; 

• 80% das vítimas eram mulheres; 

• 20% das vítimas eram homens; 

• 16% das reportadas eram mulheres; 

• 84% dos reportados eram homens. 

• As principais vítimas da violência doméstica são as mulheres e os homens são a 
maioria dos indivíduos denunciados. 
 

Vítimas de crimes sexuais, por sexo, em percentagem (CIG, 2017) 
Abuso sexual de crianças, adolescentes e crianças dependentes: 

 
1 https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2017/07/AF_CIG_FactSheet.pdf pag. 17 
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2017/07/AF_CIG_FactSheet.pdf pag.17 
https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/Estatisticas_APAV_Violencia_Domestica_2013-2016.pdf  
data from the preliminary report of the National Study on Dating Violence 
http://www.umarfeminismos.org/images/stories/noticias/Relatorio_de_Imprensa_Final.pdf 
 



   

• 81,3% das vítimas são mulheres; 

• 18,7% das vítimas são homens.  
Violação  
 

• 90,5% das vítimas são mulheres; 

• 9,5% das vítimas são homens. 

• A grande maioria das vítimas de abuso sexual infantil e violação são mulheres.  
 

Vítimas de Violência Doméstica (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – APAV, 

2017) 

• Entre 2013 e 2016, a APAV registou um total de 29.619 casos de apoio a vítimas 
de Violência Doméstica, o que resultou num total de 71.098 actos criminosos; 

• Destes 71.098, 95,4% (67.791) constituíram Violência Doméstica em sentido 
estrito (atos criminosos incluídos no artigo 152º do Código Penal) e 4,6% 
(3.307) constituíram violência doméstica em sentido lato (outros crimes em 
contacto doméstico); 

• Das 29.619 vítimas, 85,56% (25.341) eram do sexo feminino e 13,94% (4.128) 
eram do sexo masculino; 

• Cerca de 40% das vítimas de violência doméstica tinham entre 26 e 55 anos de 
idade; 

• Entre as idades de 36 e 45 anos (cerca de 16,6%), as vítimas de violência 
doméstica eram principalmente casadas (34,3%) e pertenciam a um tipo de 
família nuclear com filhos (42,8% %); 

• O número de autores de crimes contados entre 2013 e 2016, superou o 
número de vítimas (29.619), totalizando 30.312; 

• 85,8% (26.033) dos perpetradores eram homens e 12,54% (3.800) eram 
mulheres. 
 

Violência no Namoro (União de Mulheres Alternativa e Resposta - UMAR, 2018) 

 
A Violência no namoro é um problema grave entre adolescentes, com repercussões na 

vida dos/das jovens. O mais recente estudo nacional da UMAR (2018), com uma 

amostra de cerca de 4.600 jovens e uma idade média de 15 anos, lança luz sobre os 

altos índices de vitimização e, acima de tudo, de legitimação da violência. É 

preocupante notar que a maioria das mulheres jovens (68,5%) considera como 

naturais alguns dos comportamentos que constituem a violência no namoro. 

Violência Psicológica: 

• 19% dos/as jovens relatam ter sofrido alguma forma de violência psicológica, 
sendo a mais prevalente o insulto (30%), seguida da humilhação e da morte 
(16%) e da ameaça (10%). 



   

• A prevalência é maior entre as raparigas do que entre os rapazes;  

• A maior diferença é relativa ao humilhante e degradante, em que 21% das 
raparigas declaram ter sido vítimas destes atos e 10% dos rapazes; 

• As raparigas também têm uma maior prevalência de insultos durante uma 
discussão com 32% e os rapazes com 29%; 

• Em relação à ameaça, os resultados mostram 11% nas raparigas e 8% nos 
rapazes. 

 
A violência nas Redes Sociais: 

• 11% dos entrevistados relataram terem sido atingidos/as por essas novas 
formas de violência nas relações; 

• Há uma maior prevalência de rapazes que dizem sofrer com estas formas de 
violência (12%), com uma alta percentagem (11%) de raparigas que também 
são vítimas. 

• Na partilha online de conteúdos íntimos sem autorização, temos 3%, sem 
grandes diferenças de sexo (3% das raparigas declaram ter sofrido esta forma 
de violência e 4% dos rapazes); 

• Os insultos e humilhações online têm uma incidência de 11%, e não há 
diferenças entre rapazes e raparigas. 
 

Violência Sexual: 

• Prevalência média de 6% de vítimas de violência sexual em geral, 6% para 
raparigas e 5% para rapazes; 

• Pressão para ter sexo, 5% das raparigas e 2% dos rapazes dizem já ter sido 
pressionados/as; 

• Pressão para serem beijados/as em público, 8% dos rapazes e 7% das raparigas 
foram identificados/as. 

 
Perseguição: 

• Dezassete dos/as jovens entrevistados/as sofreram perseguição (15%), com 
pouca diferença entre rapazes e raparigas, sendo que as raparigas tiveram uma 
prevalência maior (16%), embora leve, para 15% dos rapazes. 

 
Violência Física: 

• Média de 6% dos/as jovens relataram já terem sofrido comportamentos físicos 
violentos. 

• Em relação à violência física que deixa marca, a percentagem é de 4%; 

• Quanto à vitimização por comportamento violento sem deixar marca, ela situa-
se em 7%; 

• Em ambas as situações, não há diferença entre rapazes e raparigas. 
 

Bullying Homofóbico nas Escolas (dados do Estudo Bullying Homofóbico no COntexto 

Escolar em Portugal) (2010), uma parceria ex aequo / ISCTE-IUL): 



   

• 42% dos/as jovens lésbicas, gays ou bissexuais relatam ter sido vítimas de 
bullying homofóbico; 

• 67% dos/as jovens relatam ter visto os seus colegas a serem vítimas de bullying 
homofóbico; 

• 85% dos/as jovens relatam ter ouvido comentários homofóbicos na sua escola; 

• Menos de um sexto (15%) das situações culminam nalgum tipo de repreensão 
ao agressor. 

 

Part to write from scratch:  

• Describe the current state-of-the-art of policies, regulation and strategies 

aiming to eradicate gender-based violence among boys and girls by answering 

to the following questions:  

o Are any policies, regulation and strategies in your country taking in 

consideration boys and girls when dealing with gender based violence? 

o If yes, how are they conceived? (for example, victims in a violent family 

environment, in other contexts, perpetrators, etc.)  

 

Na Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação podemos encontrar 

medidas, normas e estratégias que levam em consideração rapazes e raparigas quando 

lidam com a violência baseada no género, como por exemplo: 

o Plano de ação para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e 

à violência doméstica (PAVMVD): 

▪ Prevenir – Erradicar a tolerância social às várias manifestações da 

Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, conscientizar 

sobre os seus impactos e promover uma cultura de não violência, de 

direitos humanos, de igualdade e não discriminação - Tendo em vista a 

transversalização do objetivo da prevenção e combate à Violência 

contra as Mulheres e Violência Doméstica nas políticas públicas, em 

2018 foram desenvolvidas ações em várias dimensões, desde a 

educação, a formação, a territorialização e o financiamento. No que 

concerne à Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, 

generalizada a todas as escolas e níveis de ensino, a matéria da 

Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica é abordada no 

âmbito do domínio “Igualdade de Género”. 

De forma estratégica, a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 

Disxriminação aposta na promoção de programas e mecanismos de 

prevenção e estratégias de apoio a crianças e jovens, ao nível da 

prevenção primária e secundária. Assim, e de forma operacional, foi 



   

lançado o projeto EQUI-X - Promoção de Estratégias Inovadoras de 

Construção de Identidades de Género e de Envolvimento de Homens e 

Rapazes em Modelos Não Violentos de Masculinidade, promovido pelo 

Promundo e pelo Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, 

que envolveu em 2018, 35 jovens em 2 centros educativos e 74 jovens 

em workshops em escolas. Foram ainda abrangidos/as 200 jovens em 

ações de sensibilização. Este projeto aplica metodologias baseadas em 

evidências e alicerçadas em abordagens pedagógicas que questionam 

papéis, identidades e normas de género entre raparigas e rapazes, 

mulheres e homens, assim promovendo masculinidades não violentas.  

 

Tendo em vista também potenciar a articulação e, dessa forma, a 

eficácia das intervenções em matéria de prevenção e combate à 

violência no namoro, a Secretária de Estado para a Cidadania e a 

Igualdade promoveu a criação de uma plataforma para a promoção de 

parcerias, partilha e harmonização de metodologias no âmbito de 

projetos nesta área. Esta plataforma iniciou trabalhos com a primeira 

reunião a 13 de dezembro de 2018, enquanto grupo de peritos/fórum 

de discussão, e durante o ano de 2019 serão levadas a cabo as seguintes 

fases: levantamento de materiais, projetos e programas promovidos por 

organizações da sociedade civil e entidades públicas que visam ou 

tenham visado a prevenção primária da violência no namoro; criação de 

um micro-site dentro do site da CIG, sob o tema "Violência no namoro / 

prevenção”; divulgação online dos materiais; e conceção dos requisitos 

mínimos para a construção de programas de prevenção primária em 

matéria de Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica.. 

▪ Intervir junto das pessoas agressoras, promovendo uma cultura de 

responsabilização – Relativamente à medida de aplicação do Programa 

para Agressores de Violência Doméstica a pessoas agressoras com penas 

ou medidas judiciais que obriguem à aplicação do programa e que 

tecnicamente reúnam condições para a sua frequência, incluindo em 

meio prisional, importa referir que o Programa para Agressores de 

Violência Doméstica foi aplicado a 100% das pessoas arguidas e 

condenadas com obrigação de frequência (1315 pessoas agressoras) do 

universo de condenados/as a reações penais executadas na 

comunidade. Estes são dados consolidados relativos ao ano de 2018, 

reportados pelas Delegações Regionais de Reinserção e de acordo com a 

metodologia interna de monitorização.  



   

Em termos de formação, de sublinhar que a DGRSP realizou os seguintes 

cursos:  

• 6 ações de formação “Violência doméstica e género”, 12h (CE 1, 

Serviços de Reinserção Social 2 e Serviços Centrais 3) para 53 

formandos/as.  

• 1 ação de formação “Violências de género e familiar”, 18h 

(Serviços Centrais) para 17 formandos/as.  

• 1 ação de formação “Igualdade de género e prevenção e 

combate à violência doméstica e de género”, 3h, para 400 

formandos/as.  

Relativamente à medida de consolidação do programa de intervenção 

para pessoas agressoras sexuais em meio prisional e alargamento ao 

cumprimento de penas e medidas de execução na comunidade: importa 

referir que o programa foi aplicado a 50% do universo de 

condenados/as a pena de prisão e 50% de condenados a reações penais 

executadas na comunidade, com obrigação de frequência deste tipo de 

programa.  

▪ Prevenir e combater as práticas tradicionais nefastas (PTN), 

nomeadamente, a mutilação genital feminina (MGF) e os casamentos 

infantis, precoces e forçados - O combate às práticas tradicionais 

nefastas é uma das orientações da ENIND. Este domínio de intervenção 

foi assim inscrito no Plano de Ação para a Prevenção e o Combate à 

Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica 2018-2021, 

refletindo o entendimento de que as práticas tradicionais nefastas, 

nomeadamente a mutilação genital feminina e os casamentos infantis, 

precoces e forçados, constituem formas de violência contra as mulheres 

e o seu combate deve ser ampliado e reforçado, assim concretizando 

plenamente a Convenção de Istambul.  

Durante 2018 foram realizadas diversas ações de formação, promovidas 

preponderantemente por organizações não governamentais apoiadas 

pela CIG no âmbito do Prémio Contra a MGF – Mudar aGora o Futuro. 

Estas formações dirigiram-se quer às comunidades de risco, quer a 

profissionais, tendo ocorrido no âmbito dos seguintes projetos:  

▪ Projeto “Pelo Fim da Excisão. Faço (p)arte”, da Associação 

Mulheres sem Fronteiras, em curso de 1 de janeiro de 2017 a 

31 de março de 2019.  



   

▪ Projeto “Em Rede contra a Mutilação Genital Feminina II” do 

Movimento Musqueba – Associação de Promoção e Valorização 

da Mulher Guineense, em curso de 1 de janeiro de 2017 a 31 de 

março de 2019.  

▪ Projeto “Fator M – Ativismo pelo fim da MGF”, da Associação 

Filhos e Amigos de Farim, em curso de 1 de janeiro de 2017 a 

31 de julho de 2018.  

o Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens 2018-2021 

(PAIMH): 

▪ Garantir as condições para uma educação e uma formação livres de 

estereótipos de género - A prossecução deste objetivo estratégico 

privilegiou dois tipos de ação: a formação contínua, acreditada, de 

docentes dos ensinos básico e secundário e de profissionais de 

educação de infância; o desenvolvimento e acompanhamento de 

Projetos-piloto de intervenção com e em escolas.  

▪ Promover a Igualdade entre Mulheres e Homens no ensino superior e 

no desenvolvimento científico e tecnológico – O Fórum Permanente 

para as Competências Digitais foi criado com o objetivo de dinamizar e 

articular um leque alargado de atores sociais e garantir uma ampla 

mobilização para a Iniciativa Nacional Competências Digitais.  

▪  

▪  the Permanent Forum for Digital Skills was created with the objective of 

dynamising and articulating a wide range of social actors and ensuring a 

broad mobilisation for the National Digital Skills Initiative. O Governo 

também criou uma linha de financiamento para a implementação de um 

projeto, que, entre outros, inova na formulação de critérios de 

igualdade entre mulheres e homens para a avaliação e credenciamento 

de instituições de ensino superior e seus ciclos de estudos. 

▪ Integrar a promoção da Igualdade entre Mulheres e Homens no 

combate à pobreza e exclusão social - Com o intuito de realizar 

atividades de promoção do ensino e de combate ao abandono escolar 

para crianças das comunidades ciganas, particularmente raparigas, 37 

agrupamentos de escolas declararam nos seus planos de ação 

estratégica 45 medidas também destinadas às pessoas ciganas, sendo-

lhes 2 dessas medidas destinadas exclusivamente.  

 


