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1. Introdução 

O presente estudo foi desenvolvido no âmbito do Programa de Prevenção da Violência no Namoro 

em Contexto Universitário, doravante designado por UNi+, promovido pela Associação Plano i e 

financiado pela Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade. 

O Programa UNi+ tem, entre outros, o intuito de caracterizar o fenómeno da violência no namoro 

em Portugal, através da realização de estudos científicos que contribuam para o desenvolvimento 

de políticas e de medidas de prevenção e de combate à violência doméstica e de género.  

O relatório que agora se apresenta é uma súmula dos resultados principais da 1.ª fase do Estudo 

Nacional sobre a Violência no Namoro: Crenças e Práticas, realizada entre abril de 2017 e janeiro de 

2018. O Estudo tem os seguintes objetivos gerais: 

o  Caracterizar as crenças das/os estudantes universitários/as sobre as relações sociais de 

género; 

o  Analisar a proporção da violência praticada e sofrida nas relações de namoro de 

estudantes universitárias/os; 

o  Descrever os comportamentos de violência no namoro sofridos e perpetrados. 

 

2. Método 

2.1. Participantes 

A amostra foi constituída por 1833 participantes, 1403 (76.5%) do sexo feminino e 422 (23%) do sexo 

masculino. Sete (0.4%) dos indivíduos não se identificaram nem como mulheres, nem como 

homens. A média geral das idades é de 22.62 anos (SD=5.167), sendo que a média de idades das 

mulheres é de 22.35 anos (SD=4.84) e a dos homens é de 23.56 (SD=6.037) (cf. Tabela 1). 

Tabela 1 

Caracterização sociodemográfica da amostra (número de participantes e média de idades por sexo) 

Mulheres Homens 

1403 (76.5%) 422 (23%) 

22.35 anos (SD=4.84) 23.56 (SD=6.037) 

 

82% (1503) das/os participantes referiram ser heterossexuais, 4.7% (86) bissexuais e 2.6% (47) gays 

ou lésbicas. 72.2% (1324) são solteiras/os, 3.5% (65) vivem em união de facto e 2.3% (42) são 

casadas/os. 96.6% (1771) das/os participantes têm nacionalidade portuguesa. 
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77.9% (1428) das/os participantes estudam na zona norte do país, 16.5% (302) na zona centro, 5.2% 

(96) na zona sul e 0.4% (7) nas regiões autónomas.  

57.3% (1051) frequentam instituições de ensino superior privadas e 42.7% (782) instituições de 

ensino superior públicas. 78.6% (1442) das/os participantes são estudantes de licenciaturas, 19.5% 

(358) de mestrados e 1.8% (33) de doutoramentos. 

77.5% (1420) são estudantes, sendo as/os restantes estudantes-trabalhadoras/es.  

Os cursos de 53.1% (973) das/os participantes inserem-se na área1 de “Direito, Ciências Sociais e 

Serviços”, seguindo-se a área de “Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo” em 10.6% (195) 

dos casos, a área de “Economia, Gestão e Contabilidade” em 9% (165) dos casos, a área de “Saúde” 

em 6.7% (122) dos casos, a área de “Tecnologias” em 5.7% (105) dos casos, a área de “Ciências” em 

4.5% (82) dos casos, a área de “Humanidades, Secretariado e Tradução” em 3.8% (70) dos casos, a 

área de “Ciências da Educação” em 2.6% (47) dos casos, a área de “Arquitetura, Artes Plásticas e 

Design” em 2.1% (39) dos casos e a área de “Agricultura e Recursos Naturais” em 1.7% (31) dos casos 

(cf. Tabela 2). 

Tabela 2 

Áreas de formação mais representativas na amostra 

Direito, Ciências Sociais e Serviços 53.1% (973) 

Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo 10.6% (195) 

Economia, Gestão e Contabilidade 9% (165) 

 

2.2. Instrumentos 

Para a recolha dos dados foram usados três instrumentos de preenchimento anónimo, os quais 

foram criados especificamente para o Programa UNi+: 

• Ficha sociodemográfica 

• Inventário sobre Crenças de Género (ICG) 

O objetivo do ICG é avaliar as crenças das/os participantes sobre as relações sociais de género. 

É constituído por 24 itens numa escala de Likert com a seguintes opções de resposta: “Não 

Concordo”, “Não concordo, nem discordo” e “Concordo”. A avaliação da consistência interna 

do instrumento revelou um valor alfa de Cronbach de 0.818.  

                                                             
1 Classificação conforme a Direção-Geral do Ensino Superior.  
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• Inventário sobre Relações Juvenis Violentas (IRJV) 

O objetivo do IRJV é caracterizar a violência psicológica, física, social e sexual sofrida e/ou 

praticada. É constituído por 21 itens com as seguintes opções de resposta: “Nunca me 

aconteceu”, “Já sofri”, “Já fiz” e “Já sofri e já fiz”. 

2.3. Procedimentos 

Os instrumentos foram disponibilizados na sua versão online, sendo o link2 de acesso difundido, a 

nível nacional, junto de estudantes e docentes do ensino superior universitário português. A 

divulgação foi efetuada através das redes sociais e do site da Associação Plano i, das redes sociais 

e dos sites das instituições parceiras, bem como por via do envio de emails para as instituições de 

ensino, solicitando a difusão interna do estudo.  

Foram definidos como critérios de inclusão: a) frequentar o ensino universitário português, b) 

compreender fluentemente a língua portuguesa, e c) preencher apenas uma vez os instrumentos. 

 

2.4. Tratamento e análise dos dados 

Os dados foram sujeitos a uma análise estatística descritiva e a uma análise estatística indutiva, 

assumindo um nível de significância de 5%, com recurso ao IBM SPSS Software, versão 25. 

Descrevem-se de seguida os resultados referentes às crenças de género e às práticas de violência, 

seguidos dos resultados respeitantes à relação entre variáveis. 

 

2.5. Resultados principais 

2.5.1. Crenças de género 

Foram auscultadas as crenças de género das e dos participantes quanto a 3 categorias, a saber:  

Figura 1 

Categorias associadas às crenças sobre as relações sociais de género 

 

 

 

                                                             
2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8NOI9ASh1a_ueq5Y5gg4b07vj1qLmpVJ1ar9tn5bug7IkUA/viewform?c=0&w=1 

Família Atribuições de 
género Violência
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Família 

7.5% (105) das mulheres e 10.9% (46) dos homens concordam que a família deva ser a prioridade das 

mulheres, sendo que 33.5% (469) e 41.1% (173), respetivamente, não concordam, nem discordam. 

98.1% (1377) das participantes e 87.9% (371) dos participantes discordam que as mulheres que não 

desejam ser mães não sejam verdadeiras mulheres. Apenas 0.3% (4) das mulheres e 2.4% (10) dos 

homens concordam com a afirmação. 

97.3% (1364) das estudantes de sexo feminino e 95% (399) dos estudantes de sexo masculino 

concordam que os homens sejam tão bons pais quanto as mulheres boas mães. 

Ainda que 91.6% (1284) das participantes e 76.1% (321) dos participantes discordem que se as 

mulheres não trabalhassem fora de casa as crianças seriam mais bem-educadas, 7.1% (100) e 19.9% 

(84), respetivamente, não concordam, nem discordam com a afirmação. 

85% (1197) das participantes e 68.2% (288) dos participantes discordam que as mulheres que 

investem mais na carreia do que na família não sejam boas mães ou boas companheiras. 12.9% (181) 

e 24.4% (103), respetivamente, não concordam, nem discordam da afirmação. 

A esmagadora maioria das participantes (98.6% - 1384) e dos participantes (94.5% - 399) concorda 

que homens e mulheres devam partilhar as tarefas domésticas. 

92.4% (1293) das inquiridas e 78.7% (332) dos inquiridos concordam que os homens devam gozar a 

licença parental, sendo que 5.7% (80) e 16.6% (70), respetivamente, não concordam, nem 

discordam. 

80.7% (1132) das mulheres e 59.2% (250) dos homens discordam que o sonho de qualquer mulher 

seja casar. Contudo, 16.7% (234) e 34.4%, respetivamente, não concordam, nem discordam da 

afirmação. 

Figura 2 

Níveis de concordância mais elevados, por sexo, na categoria família                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

98.1% concordam que homens e mulheres 
devam partilhar as tarefas domésticas. 

 95% concordam que os homens sejam tão bons 
pais quanto as mulheres boas mães. 
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Atribuições de género 

93.2% (1308) das participantes e 63.7% (267) dos participantes discordam que os homens tenham 

mais competências do que as mulheres para cargos de liderança. 5.6% (79) e 28.2% (118), 

respetivamente, não concordam, nem discordam da afirmação. 

89.4% (1254) das mulheres e 70.2% (295) dos homens discordam que as mulheres devam ser mais 

recatadas do que os homens. 9.1% (128) e 26.4% (111), respetivamente, não têm opinião formada 

sobre o assunto. 

92.4% (1297) das mulheres e 70.9% (299) dos homens discordam que meninos e meninas devam ser 

educados/as de forma diferente. 5.6% (78) e 19% (80), respetivamente, não concordam, nem 

discordam. 

21.9% (307) das mulheres e 35.3% (149) dos homens concordam que as mulheres sejam mais 

sensíveis do que os homens. 46% (645) e 34.8% (147), respetivamente, discordam da afirmação. 

A larga maioria das inquiridas (96.1% - 1347) e dos inquiridos (91.7% - 386) concorda que homens e 

mulheres devam ter direitos e deveres iguais. 

2.4% (33) das participantes e 12.4% (52) dos participantes concordam que os homens devam assumir 

a chefia da família. 11.5% (162) e 36.6% (154), respetivamente, não têm opinião formada sobre o 

assunto. 

88.4% (1240) das mulheres e 62.1% (262) dos homens discordam que as mulheres que têm cargos de 

poder se comportem como homens. 9.4% (132) e 31.9% (139), respetivamente, não concordam, nem 

discordam. 

Figura 3 

Níveis de discordância mais elevados, por sexo, na categoria atribuições de género                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

96.1% discordam que os homens tenham 
mais competências do que as mulheres para 
cargos de liderança. 

 70.9% discordam que meninos e meninas 
devam ser educados/as de forma diferente. 
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Violência 

99.1% (1390) das participantes e 88.9% (375) dos participantes discordam que as mulheres que “se 

portam mal” devam ser castigadas pelos seus parceiros. Apenas 0.1% (2) das participantes e 2.8% 

(12) dos participantes concordam com tal afirmação. 

83.9% (1177) das inquiridas e 61.6% (260) dos inquiridos discordam que as mulheres apreciem 

homens agressivos, sendo que 15.3% (214) e 35.3% (149), respetivamente, não concordam, nem 

discordam com a afirmação. 

96% (1347) das mulheres e 80.8% (341) dos homens discordam que as mulheres sejam vítimas de 

violência sexual por provocaram os homens. 3.5% (49) e 16.6% (70), respetivamente, não 

concordam, nem discordam da afirmação. 

3.2% (45) das mulheres e 8.1% (34) dos homens concordam que é gratificante para as mulheres ouvir 

piropos. 20.4% (286) e 40.4% (170), respetivamente, não concordam, nem discordam. 

12.6% (177) das participantes e 27.5% (116) dos participantes concordam que algumas situações de 

violência doméstica sejam provocadas pelas mulheres. 17.6% (247) e 36.3% (153), respetivamente, 

não concordam, nem discordam. 

60.2% (844) das inquiridas e 49.5% (209) dos inquiridos concordam que as mulheres possam ser tão 

violentas quanto os homens. 29.4% (412) e 36.5% (154), respetivamente, não têm opinião formada 

sobre o assunto. 

71.6% (1005) das participantes e 51.2% (216) dos participantes discordam que o ciúme seja uma prova 

de amor. 3.8% (54) e 17.8% (75), respetivamente, concordam com tal afirmação e 24.5% (344) e 31% 

(131), também respetivamente, não têm opinião formada sobre o assunto. 

2% (28) das inquiridas e 6.7% (28) dos inquiridos concordam que a violência doméstica seja um 

problema que deva ser resolvido em casa. 10.3% (144) e 16.9% (71), respetivamente, não têm opinião 

formada sobre o assunto. 

Finalmente, 6.5% (91) das participantes e 13.5% (57) dos participantes concordam que as mulheres 

que se mantêm em relações amorosas violentas sejam masoquistas. 14% (196) e 27.5% (116), 

respetivamente, não têm opinião formada sobre o assunto. 
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Figura 4 

Níveis de concordância, por sexo, da culpabilidade das mulheres em algumas situações de violência doméstica                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

2.5.2. Práticas violentas 

Num primeiro momento serão apresentados os dados da proporção total da violência praticada e 

sofrida, seguidos da proporção da violência praticada e sofrida em função do sexo. Num segundo 

momento serão apresentados os resultados referentes às quatro tipologias de violência analisadas 

– psicológica, física, social e sexual -, desagregadas pelo sexo da vítima e do/a agressor/a.  

Da totalidade da amostra, 56.5% (1036) dos indivíduos já sofreram pelo menos um ato de violência 

no namoro, sendo que 36.6% (671) já praticaram pelo menos um ato de violência no namoro (cf. 

Tabela 3).  

Tabela 3 

Percentagem total de vítimas e de agressores/as  

Vítimas Agressores/as 

56.5% 36.6% 

 

No que respeita à percentagem de vítimas em função do sexo, verificou-se que 56.2% (788) das 

mulheres e 57.3% (242) dos homens já estiveram expostas/os a pelo menos um ato de violência no 

namoro.  

Quanto à percentagem de agressores/as em função do sexo, concluiu-se que 34.4% (483) das 

mulheres e 43.4% (183) dos homens admitiram já ter praticado pelo menos um ato de violência no 

namoro (cf. Tabela 4).  

16.2% concordam que algumas situações de 
violência doméstica sejam provocadas pelas mulheres. 

 27.5% concordam que algumas situações de 
violência doméstica sejam provocadas pelas mulheres. 
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Tabela 4 

Percentagem de vítimas e de agressores/as em função do sexo 

 Vítimas Agressores/as 

Mulheres 56.2% 34.4% 

Homens 57.3% 43.4% 

 

Violência psicológica 

20.2% (283) das mulheres e 15.2% (64) dos homens já foram criticadas/os, insultadas/os, 

difamadas/os e/ou acusadas/os sem razão. 2.4% (34) e 4% (17), respetivamente, admitiram já ter 

praticado tais comportamentos. 

13.8% (193) das inquiridas e 8.3% (35) dos inquiridos já foram ameaçadas/os ou chantageadas/os 

através das tecnologias de comunicação (e.g., WhatsApp, Instagram, Facebook, telemóvel, e-mail 

ou outras). Apenas 0.5% (7) e 0.9% (4) já praticaram tais atos. 

14.3% (201) das participantes e 12.8% (54) dos participantes já viram as suas coisas pessoais mexidas 

sem autorização (e.g., conta de e-mail, perfil das redes sociais, bolsos do casaco, telemóvel, 

carteira, agenda). 6.3% (89) e 4.5% (19), respetivamente, já mexeram nas coisas pessoas dos/as 

parceiros/as sem autorização. 

15.3% (214) das mulheres e 7.3% (31) dos homens já foram ameaçadas/os verbalmente ou através de 

comportamentos que lhes causaram medo (e.g., gritando, partindo objetos, rasgando a roupa).  

Somente 09% (13) e 2.1% (9), respetivamente, referiram já ter praticado estes comportamentos. 

21.1% (296) das inquiridas e 10.7% (45) dos inquiridos já foram ignoradas/os, desprezadas/os, 

humilhadas/os, envergonhadas/os ou tratadas/os com indiferença. Apenas 1.9% (27) e 3.3% (14), 

respetivamente, praticaram tais atos. 

18% (24) das lésbicas, dos homossexuais e das/os bissexuais da amostra já foram ameaçadas/os de 

que a sua orientação sexual seria tornada pública. Apenas um homem (0.1%) admitiu já ter praticado 

este comportamento. 
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Figura 5 

Percentagem de violência psicológica mais elevada em função do sexo 

 

 

 

 

 

 

Violência física 

5.1% (71) das mulheres e 2.8% (12) dos homens já sofreram ameaças de morte ou tiveram de receber 

tratamento médico por causa dos ferimentos causados pela violência no namoro. Apenas uma 

participante (0.1%) admitiu ter praticado tais atos. 

4.6% (64) das participantes e 3.3% (14) dos participantes já foram ameaçadas/os ou feridas/os com 

armas (e.g., faca, bastão, pistola) e/ou através da força física. Apenas 0.2% (3) e 0.5% (2), 

respetivamente, referiram ter perpetrado estes comportamentos. 

8.3% (117) das inquiridas e 5.2% (22) dos inquiridos já foram fisicamente magoadas/os, 

empurradas/os, pontapeadas/os, esbofeteadas/os ou alvo de murros ou cabeçadas. 1% (14) e 0.5% 

(2), respetivamente, admitiram já ter praticado estes atos. 

Pessoas próximas (e.g., família, amigos/as) de 3.6% (51) das mulheres e de 1.9% (8) dos homens já 

foram feridas ou ameaçadas de serem feridas pelos/as parceiros/as ou ex-parceiros/as destas/es. 

Apenas 2 mulheres (0.1%) e 3 (0.7%) homens, respetivamente, admitiram ter perpetrados tais 

comportamentos. 

1.4% (19) das mulheres e 0.7% (3) dos homens já foram vítimas de estrangulamento, asfixia, 

atropelamento ou ferimentos muito graves. Apenas uma mulher (0.1%) e dois homens (0.5%) 

referiram já ter praticado estes atos. 

 

 

21.1% já foram ignoradas, desprezadas, 
humilhadas, envergonhadas ou tratadas com 
indiferença. 

15.2% já foram criticados, insultados, 
difamados ou acusados sem razão. 
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Figura 6 

Percentagem de violência física mais elevada em função do sexo 

 

 

 

 

 

 

Violência social  

13.4% (188) das mulheres e 7.3% (31) dos homens já foram impedidas/os de trabalhar, estudar e/ou 

sair sozinhas/as. 0.6% (8) e 1.7% (7), respetivamente, admitiram já ter praticado este tipo de violência 

contra os/as parceiros/as ou ex-parceiros/as. 

13.3% (186) das participantes e 5.7% (24) dos participantes já foram impedidas/as de contactar com 

a família, amigos/as e/ou vizinhos/as (e.g., proibir de falar com alguém, tirar ou desligar o 

telemóvel). 1.1% (15) e 0.9% (4), respetivamente, admitiram já ter praticado tais atos. 

1.5% (21) das inquiridas e 2.6% (11) dos inquiridos já ficaram sem todo o seu dinheiro ou foram 

limitadas/os ou controladas/os nos seus gastos pessoais. Três (0.2%) mulheres e três (0.7%) homens 

revelaram já tê-lo feito. 

11.4% (160) das participantes e 6.6% (28) dos participantes já viram os/as parceiros/as ou ex-

parceiros/as aparecer de repente em locais públicos para as/os vigiar ou controlar (e.g., escola) e/ou 

perseguir (e.g., a pé, de carro ou de mota). 0.9% (12) e 2.1% (9), respetivamente, já o fizeram.  

20% (281) das inquiridas e 7.8% (33) dos inquiridos já foram controladas/os na forma de vestir, no 

penteado ou na imagem, nos locais frequentados ou nas amizades ou companhias. 1.3% (18) e 4.7% 

(20) respetivamente, já praticaram estes comportamentos. 

11.7% (164) das mulheres e 9.5% (40) dos homens já foram alvo de maledicência ou de boatos na 

escola ou em locais ou grupos frequentados regularmente. Apenas duas mulheres (0.1%) e seis 

(1.4%) homens o fizeram. 

 8.3% já foram fisicamente magoadas, 
empurradas, pontapeadas, esbofeteadas ou alvo 
de murros ou cabeçadas. 

5.2% já foram fisicamente magoados, 
empurrados, pontapeados, esbofeteados ou alvo 
de murros ou cabeçadas. 
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2.9% (40) das participantes e 1.9% (8) dos participantes foram ameaçadas/os, difamadas/os ou 

agredidas/os no caso de denunciar ou manifestar vontade de denunciar a violência sofrida a 

terceiros. Somente 0.2% (3) e 0.2% (1), respetivamente, admitiram tê-lo feito. 

Figura 7 

Percentagem de violência social mais elevada em função do sexo 

 

 

 

 

 

 

Violência sexual 

7.2% (101) das mulheres e 2.4% (10) dos homens já foram obrigadas/os a ter comportamentos sexuais 

não desejados (e.g., ver pornografia, fazer sexo oral, fazer sexo anal ou ter relações sexuais com 

outras pessoas). Uma mulher (0.1%) e 12 homens (2.9%) admitiram tê-lo feito. 

1.9% (27) das inquiridas e 0.7% (3) dos inquiridos já viram imagens ou vídeos pessoais, de cariz sexual, 

divulgados sem consentimento. Apenas 3 homens (0.7) admitiram ter praticado tais atos. 

6.3% (89) das participantes e 2.1% (9) dos participantes já foram forçadas/os a ter relações sexuais. 

Seis homens (1.4%) admitiram já tê-lo feito. 

Figura 8 

Percentagem de violência sexual mais elevada em função do sexo 

 

 

 

 

 

 

 20% já foram controladas na forma de 
vestir, no penteado ou na imagem, nos locais 
frequentados, amizades ou companhias. 

9.5% já foram alvo de maledicência ou de 
boatos na escola ou em locais ou grupos 

frequentados regularmente. 

 

7.2% já foram obrigadas a ter 
comportamentos sexuais não desejados. 

2.4% já foram obrigados a ter 
comportamentos sexuais não desejados. 
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2.5.3. Relações entre variáveis 

Por forma a testar-se a diferença na proporção da violência praticada e sofrida em função do sexo, 

usou-se o teste t para amostras independentes. Concluiu-se que: 

• A proporção da violência praticada é superior nos homens (t=-2.88, gl=487, p=0.002). 

• A proporção da violência sofrida é nas mulheres (t=5.408, gl=960, p<0.001). 

 
Figura 9 

Intervalos de confiança a 95% para a proporção de respostas “Já fiz” e “Já sofri” em função do sexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para testar a diferença nas médias de idade entre quem pratica e não pratica violência foi também 

usado um teste t para amostras independentes. Não é possível afirmar que a diferença de idades 

entre quem pratica e não pratica violência seja significativa (t=-1.185, gl=1829, p=0.236). 

Foi também testada a diferença nas médias de idade entre quem sofre e não sofre violência, 

recorrendo igualmente a um teste t para amostras independentes. Não é possível afirmar que a 

diferença de idades entre quem sofre e não sofre violência seja significativa (t=-1.4, gl=1829, 

p=0.162). 

Calculou-se ainda a diferença nas crenças de género entre quem pratica e não pratica violência. O 

teste t para amostras independentes revela que há uma diferença estatisticamente significativa 

entre as crenças de género de quem pratica e de quem não pratica violência. Assim, quem pratica 

violência tem crenças de género mais conservadoras do que quem não pratica (t=-5.769, gl=1177, 

p<0.001). 
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Figura 10 

Intervalos de confiança a 95% das crenças de género no grupo que não pratica e no grupo que pratica violência 

 

 

 

 

 

 

 

Detetou-se também uma diferença estatisticamente significativa entre as crenças de género de 

quem sofre e de quem não sofre violência. Quem sofre violência tem crenças de género mais 

conservadoras do que quem não sofre (t=-2.640, gl=1810, p=0.004). 

 

Figura 11 

Intervalos de confiança a 95% das crenças de género no grupo que não sofre e no grupo que sofre violência 

 

 

Há igualmente uma diferença estatisticamente significativa nas crenças de género entre homens 

e mulheres, sendo que os homens têm crenças de género mais conservadoras do que as mulheres 

(t=-15.301, gl=493.705, p<0.001). 
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Figura 12 

 

Intervalos de confiança a 95% das crenças de género em função do sexo 

 

 

 

3. Conclusões 

Destacam-se, de seguida, as principais conclusões da 1.ª fase do Estudo Nacional sobre a Violência 

no Namoro em Contexto Universitário: Crenças e Práticas. 

• 56.5% das/os participantes já foram sujeitas/os a pelo menos um ato de violência no 

namoro. 56.2% das mulheres e 57.3% dos homens figuram como vítimas. 

• 36.6% das/os participantes já praticaram pelo menos um ato de violência no namoro. 34.4% 

das mulheres e 43.4% dos homens figuram como agressoras/es. 

• Embora a violência no namoro seja sofrida e praticada por ambos os sexos, os rapazes 

praticam mais do que as raparigas e estas sofrem mais do que os rapazes. 

• A violência psicológica é a mais prevalente nas relações de namoro. 

• Quem sofreu e quem praticou violência no namoro apresenta crenças sobre as relações 

sociais de género mais conservadoras do que quem não sofreu e não praticou violência. 

• Os homens apresentam crenças sobre as relações sociais de género mais conservadoras 

do que as mulheres. 

As evidências elencadas anteriormente corroboram a extensão e a gravidade do problema e 

reforçam a necessidade de se continuar a atuar no sentido da prevenção e do combate à violência 

na intimidade, tornando as estratégias, as medidas e as políticas mais eficazes. 

As instituições de ensino superior universitário, a par das instituições de ensino de um modo geral, 

como espaços privilegiados de informação, formação e ação que são devem, pois, repensar as suas 
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cultura e dinâmicas institucionais, com vista a criar ou robustecer mecanismos de deteção precoce, 

intervenção e reencaminhamento de situações de violência no namoro. 

O Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro em Contexto Universitário: Crenças e Práticas 

continuará a ser desenvolvido, avançando agora para a sua 2.ª fase. Procurar-se-á não apenas uma 

maior cobertura do território nacional, intensificando os contactos com as instituições de ensino 

das zonas centro e sul e regiões autónomas, como uma maior simetria de participantes em função 

do sexo e uma maior diversidade de áreas de formação. 
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