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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O Observatório da Violência no Namoro (ObVN) é uma iniciativa da Associação Plano i no 

âmbito do Programa de Prevenção da Violência no Namoro em Contexto Universitário, 

doravante designado por UNi+, financiado pela Secretaria de Estado para a Cidadania e 

Igualdade e desenvolvido em parceria com o Instituto Universitário da Maia (ISMAI). 

O ObVN é uma plataforma online de denúncia anónima e de acesso gratuito, criada em abril 

de 2017, onde são registadas situações de violência no namoro vividas diretamente ou 

testemunhadas por terceiros.  

Através da compilação, análise e divulgação anual dos dados referentes às denúncias 

efetuadas, o ObVN visa: 

X Contribuir para a caracterização da violência no namoro em Portugal; 

X Promover a desocultação do fenómeno, facilitando a sua denúncia; 

X Elaborar recomendações com vista à prevenção da violência no namoro: 

X Fomentar medidas de combate à violência no namoro; 

X Estimular a reflexão política, académica, profissional e social sobre a violência no 

namoro. 
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2. NOTA METODOLÓGICA 
 
 

Este relatório apresenta os resultados referentes às 94 denúncias efetuadas entre abril e 

dezembro de 2017, período que representa os primeiros 9 meses de funcionamento do 

ObVN.  Os dados foram sujeitos a uma análise estatística descritiva com recurso ao IBM SPSS 

Software, versão 25. Descrevem-se, de seguida, os elementos que caracterizam os registos, 

expressos em percentagens e em frequências absolutas e suportados, em alguns casos, por 

excertos dos relatos das/os denunciantes. Em algumas situações as percentagens e os 

valores absolutos não cobrem a totalidade da amostra por não ter sido fornecida informação 

pelas/os denunciantes. 
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  3. CARACTERIZAÇÃO DA DENÚNCIA 

 

3.1. Perfil das/os denunciantes 

As denúncias foram, na sua maioria, realizadas por ex-vítimas (54.3% / n=51) e testemunhas 

(42.7% / n=40). Apenas em 3.2% dos casos (n=3) as denúncias foram efetuadas por atuais 

vítimas (3.2% / n=3).  

94.7% (n= 89) das/os denunciantes são do sexo feminino, sendo 5.3% (n=5) do sexo masculino.  

A média geral de idades é de 29 anos. No caso das denunciantes de sexo feminino a média 

de idades é de 29 anos e no caso dos denunciantes de sexo masculino a média de idades é de 

33 anos. 

 

 

 

 

  “Levou-me a pensar em suicídio”.  

(Ex-vítima)  

94 denúncias 
• Ex-vítimas | 54.3% (n=51) 
• Testemunhas | 42.7% (n=40) 
• Atuais vítimas | 3.2% (n=3) 

 

Sexo das/os denunciantes 
• Feminino | 94.7% (n=89) 
• Masculino | 5.3% (n=5) 
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As testemunhas são, sobretudo, colegas de escola das vítimas (51.3% / n=20). Seguem-se as 

amigas (15.4% / n=6), as/os psicólogas/os (10.3% / n=4), as/os colegas de trabalho (5.2% / n=2), 

as/os técnicas/os de apoio à vítima (2.6% / n=1), as/os funcionárias/os públicas/os (2.6% / n=1),  

as mães das vítimas (5.2% / n=2) e os pais das vítimas (2.6% / n=1).  

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Zona geográfica de ocorrência do crime 

As situações de violência no namoro reportadas ocorreram maioritariamente nos distritos do 

Porto (40.4% / n=38), Lisboa (25.5% / n=24) e Faro (6.4% / n=6), seguidas de Aveiro (4.3% / n=4), 

Braga, Viseu, Santarém e Setúbal (3.2% / n=3 cada), Coimbra, Évora e Guarda (2.1% / n=2 cada), 

Castelo Branco, Leiria e Viana do Castelo (1.1% / n=1 cada).  

 “Tive pouca ajuda em todos os sentidos e infelizmente a lei portuguesa 

não nos ajuda a nós como vítimas”. 

 (Ex-vítima) 

Testemunhas 

• Colegas de escola | 51.3% (n=20) 
• Amigas | 15.4% (n=6) 
• Psicólogas/os I 10.3% (n=4) 
• Colegas de trabalho | 5.2% (n=2) 
• Técnicas/os de apoio à vítima | 2.6% (n=1) 
• Funcionárias/os públicas/os | 2.6% (n=1) 
• Mãe da vítima | 5.2% (n=2) 
• Pai da vítima | 2.6% (n=1) 
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“Na primeira relação fui privada de me relacionar com determinadas 

pessoas do meu núcleo de amigos, de sair à noite e fui agredida 

fisicamente porque não lhe tinha comprado algo que ele me tinha 

pedido, factor que determinou o fim do relacionamento.  Na relação 

atual o meu namorado tenta controlar que tipo de fotos tiro, qual o tipo 

de relação que tenho com as minhas amigas e amigos e que lugares 

frequento, já mexeu no meu telemóvel e usa muito a violência emocional 

para conseguir o que quer, algo que considero estar relacionado com o 

transtorno obsessivo compulsivo que ele tem”. 

(Atual vítima) 

 

• Porto| 40.4% (n=38) 
• Lisboa | 25.5% (n=24) 
• Faro | 6.4% (n=6) 
• Aveiro | 4.3% (n=4) 
• Braga, Viseu, Santarém e Setúbal | 3.2% (n=3) cada 
• Coimbra, Évora e Guarda | 2.1% (n=2) cada 
• Castelo Branco, Leiria e Viana do Castelo | 1.1% (n=1) cada 

 

Zona geográfica 
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4. CARACTERIZAÇÃO  

DA VIOLÊNCIA NO NAMORO 
4.1. Perfil das vítimas 

90.4% (n=85) das vítimas identificaram-se ou foram identificadas como mulheres, tendo 9.6% 

(n=9) delas sido identificadas como homens.  

A média geral de idades das vítimas é de 24 anos, sendo a das vítimas do sexo feminino de 

23 anos e a das vítimas do sexo masculino de 32 anos. 

Em 91.5% (n=86) dos casos, as vítimas são de nacionalidade portuguesa, seguindo-se em 3.2% 

das situações (n=3) a nacionalidade brasileira e, em 1.1% (n=1), as nacionalidades alemã, 

argentina, ucraniana e húngara, respetivamente. 

A orientação sexual das vítimas é heterossexual em 92.6% (n=87) dos casos, bissexual em 

5.3% (n=5) e gay em 2.1% (n=2).  

No que concerne ao seu estado civil, em 84% (n=78) dos casos as vítimas são solteiras, em 

7.4% (n=7) casadas, em 2.1% (n=2) divorciadas e em 6.3% (n=6) estão em união de facto. 

Em 51.1% (n=48) das situações denunciadas, as vítimas são estudantes, em 14.9% (n=14) são 

trabalhadoras-estudantes, em 27.7% (n=26) trabalhadoras e em 5.4% (n=5) estão 

desempregadas.  

 

“Tomei antidepressivos durante mais de dois anos, mas sempre 

pensando que o problema era meu”  

(Ex-vítima) 
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4.2. Perfil dos/as agressores/as 

94.7% (n=89) dos/as agressores/as foram identificados como homens, tendo sido 4.3% (n=4) 

identificadas como mulheres.  

Numa das situações reportadas (1.1% / n=1), o agressor foi identificado como sendo um 

homem trans.  

A média geral de idades dos/as agressores/as é de 27 anos, sendo a dos agressores do sexo 

masculino de 24 anos e a das agressoras do sexo feminino de 29 anos.  

74.5% (n=70) dos/as agressores/as são ex-namorados/as das vítimas e 25.5% (n=24) são 

seus/suas namorados/as atuais.  

“Testemunhei que a vítima foi impedida de falar e conviver com amigas, 

por a namorada ser extremamente ciumenta. Todas as mensagens e 

chamadas do telemóvel, Facebook e email são controladas pela 

namorada, que atualmente já é esposa”. 

(Testemunha) 

• Heterossexual | 92.6% (n=87) 

• Bissexual | 5.3% (n=5) 

• Gay | 2.1% (n=2) 

 

Mulheres | 90.4% (n=85) 

Homens | 9.6% (n=9) 

 
Média de idades das vítimas: 24 anos 

 

Sexo das vítimas 

 
Orientação sexual 
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“Controlava (onde ia, pessoas com quem me relacionava, o que vestia, o 

que fazia no facebook, enviava várias mensagens às quais tinha de 

responder, as opções profissionais; não deixar ir ao ginásio...); insultava-

me, difamava-me (quando não lhe respondia  

às mensagens rapidamente dizia que estava com outros, chamava-me puta 

nas mensagens) inferiorizava-me (dizer que estava a ficar com barriga, que 

podia facilmente me trocar; que tirava boas notas mas o meu curso era 

fácil); coação sexual (não aceitava que eu pudesse não querer ter relações e 

dizia que isso não era normal nos namorados, relações sem contraceção e 

mandava-me ir depois comprar contraceção de emergência); perseguição 

(obteve o meu horário escolar e pedia a amigas em comum ou que 

estudavam na mesma instituição do que eu, para lhe contarem o que eu 

fazia, quando me viam e o que sabiam de mim)”. 

(Ex-vítima) 

Mulheres | 4.3% (n=4) 

Homens | 94.7% (n=89) 

Média de idades: 27 anos 

• Ex-namorados/as | 74.5% (n=70) 

• Namorados/as atuais | 25.5% (n=24) 

 

Sexo dos agressores 

 
Relação da vítima com o/a agressor/a 
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4.3. Tipologias da violência no namoro 

Embora a esmagadora maioria das denúncias se refira a casos de co-ocorrência de múltiplas 

tipologias de violência no namoro, para efeitos desta análise apresentam-se as tipologias de 

forma autónoma e por ordem decrescente de proporção. 

A tipologia de violência mais prevalente é a violência psicológica (89.4% / n=84), seguida da 

emocional (77.7% / n=73), da verbal (76.6% / n=72), do controlo (56.4% / n=53), da violência 

física (52.1% / n=49), da social (28.7% / n=27), do stalking (23.4% / n=22), da violência sexual 

(21.3% / n=20), da económica (6.4% / n=6), das ameaças de morte (7.4% / n=7) e do homicídio 

(1.1% / n=1). 

 

 

 

 

“Ele exerce várias formas de controlo sobre ela: desde o vestuário aos 

amigos com quem ela a deixa andar... Ela é extremamente bonita, tem 

uns olhos lindíssimos e usa uns óculos horrorosos porque ele não a deixa 

usar lentes de contato. Até agora não vi violência física mesmo, mas 

(para mim) é uma relação abusiva”. 

(Testemunha) 
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“Batia-me ao ponto de ficar cheia de nódoas negras!” 

 (Ex-vítima) 

Violência psicológica | 89.4% (n=84) 

Violência emocional | 77.7% (n=73) 

Violência verbal | 76.6% (n=72) 

Violência física | 52.1% (n=49) 

Violência social | 28.7% (n=27) 

Stalking | 23.4% (n=22) 

Violência sexual I 21.3% / (n=20) 

Violência Económica | 6.4% (n=6) 

Ameaças de morte | 7.4% (n=7) 

Homicídio | 1.1% (n=1) 

Tipologias da violência no namoro 
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4.4. Dinâmicas da violência no namoro 

Em 60.6% (n=57) das situações a violência no namoro ocorre ou ocorreu mais do que uma 

vez e em 28.7% (n=27) dos casos é ou foi perpetrada frequentemente. Apenas em 2.1% (n=2) 

das situações a violência ocorre ou ocorreu apenas uma vez.  

Em 68.2% (n=64) dos casos a violência acontece ou aconteceu em vários momentos do dia, 

em 19.2% (n=18) à noite e em 11.8% (n=11) não souberam responder a esta questão. 

 

Segundo as/os denunciantes, 7.4% (n=7) das vítimas correm ou correram perigo de vida e em 

5.3% (n=5) das situações as vítimas não se encontram atualmente em segurança.  

 

4.5. Local de ocorrência do crime 

O local onde o crime de violência no namoro mais ocorre ou ocorreu, em 73.4% (n=69) das 

situações, é a casa. 

“Ele estava alcoolizado e deu-lhe duas bofetadas na cara.” 

 (Testemunha) 

 

• Mais do que uma vez | 60.6% (n=57) 

• Frequentemente | 28.7% (n=27) 

• Apenas uma vez | 2.1% (n=2) 

 

• Vários momentos do dia | 68.1% (n=64) 

• Noite | 19.1% (n=18) 

 

Frequência da ocorrência 

 

Momento do dia 
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 Em 50% (n=47) dos casos a violência ocorre ou ocorreu na via pública, seguindo-se os 

estabelecimentos públicos como os cafés, as discotecas e os bares (37.2% / n=35), a escola 

(19.1% / n=18), o local de trabalho das vítimas (7.4% / n=7), os serviços públicos (4.3% / n=4) e 

as residências estudantis (1.1% / n=1).  

Em 19% (n=18) das situações reportadas a violência foi perpetrada online, com recurso ao 

telemóvel em 3.2% (n=3) dos casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ficou perturbada psicologicamente, com medo de sair de casa e ser 

apanhada porque disse que o iria denunciar. Tinha vários hematomas 

nos braços, logo abaixo dos ombros, por ser agarrada por ali e sacudida, 

e no abdómen e costas, ficava em sobressalto sempre que o telefone 

tocava, etc”. 

(Testemunha)  

• Casa | 73.4% (n=69) 

• Via pública | 50% (n=47) 

• Estabelecimentos públicos | 37.2% (n=35) 

• Escola | 19.1% (n=18) 

• Online | 19% (n=18) 

• Local de trabalho | 7.4% (n=7) 

 

Local da ocorrência 
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5. IMPACTOS DA VIOLÊNCIA NO 
NAMORO NAS VÍTIMAS 

 

5.1. Impactos psicológicos 

De acordo com as/os denunciantes, em 55.3% (n=52) das denúncias, as vítimas ficaram 

bastante afetadas psicologicamente, sendo que em 21.3% (n=20) ficaram afetadas e em 21.3% 

(n=20) afetadas ligeiramente.  

 

“Hoje a relação terminou, mas são sistemáticas as mensagens de 

humilhação por parte do ex-namorado, infelizmente não tarda tentará a 

reconciliação que acredito que aconteça… mas depois de a saber que a 

tem, trata-a com desprezo, frieza e humilhação e afirma que só quando 

ele quiser e como quiser é que estão juntos”.  

(Testemunha) 

5.2. Impactos físicos 

Segundo as/os denunciantes, a violência sofrida pelas vítimas afetou-as, em 24.5% (n=23) dos 

casos, de forma ligeira.  

Em 20.2% (n=19) das situações houve algum tipo de impacto físico e em 7.4% (n=7) dos casos 

as vítimas ficaram bastante afetadas.  
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“Os episódios violentos (físicos) aconteceram inúmeras vezes, mas só da 

última vez é que fiz queixa à polícia porque uma amiga minha viu os 

hematomas na minha cara e obrigou-me a ir. Eu não queria porque tinha 

medo de lhe “arruinar a vida”. Ela acabou por me convencer a fazer a 

queixa porque ele tem doenças mentais e havia a hipótese de ele ser 

internado, assim a queixa ia acabar por ajudá-lo”. 

 

 (Ex-vítima) 

5.3. Impactos sociais 

Na ótica das/os denunciantes, em 34% (n=32) dos casos a violência teve algum tipo de impacto 

social nas vítimas, sendo que em 27.7% (n=26) das situações o impacto foi bastante 

significativo. Em 23.4% (n=22) dos casos o impacto foi ligeiro.  

 

“Uma vez que a vítima não quis apresentar queixa por medo, eu tentei 

fazê-lo, uma vez que vivia com ela e tinha também medo que as coisas se 

descontrolassem. Mas não consegui, não tinha acesso aos dados 

necessários do agressor e foi-me dito pela PSP que sem a vítima 

confirmar, o agressor até podia fazer queixa de mim por difamação. São 

casos muito complicados, ficamos de mãos e pés atados”.  

(Testemunha) 
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5.4. Impactos na saúde  

Em 21.3% (n=20) dos casos reportados houve necessidade de as vítimas receberem 

tratamento médico. Em 4.3% (n=3) das situações as vítimas tiveram de ser hospitalizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Agressão física na via pública com insultos, empurrões e pontapés. 

Segundo a versão da vítima, a discussão terá começado por um 

desentendimento num restaurante. O agressor e a vítimas estavam 

claramente alcoolizados. Pela descrição de outras testemunhas, não foi a 

primeira vez que aconteceu. Foi chamada a polícia ao local, no entanto, 

quando apareceu, a vítima negou as agressões. O agressor foi levado 

pela polícia”. 

(Testemunha) 

Bastante afetadas psicologicamente | 55.3% (n=52)  

Impactos físicos graves | 7.4% (n=7)  

Impacto social significativo | 27.7% (n=26)  

Necessidade de tratamento médico | 21.3% (n=20) 

Hospitalização | 4.3% (n=4) 

 

Impactos 
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6. CAUSAS ATRIBUÍDAS À VIOLÊNCIA 
NO NAMORO 

 

No que concerne às causas atribuídas à violência no namoro pelas/os denunciantes, a maioria 

das respostas (68.1%/n=64) apontou os ciúmes. 

Em segundo lugar surgem os problemas mentais dos/as agressores/as, em 33% das respostas 

(n=31), e em terceiro lugar o consumo de álcool ou outras substâncias também pelos/as 

agressores/as, em 24.5% (n=23) dos casos. 

A conduta das vítimas (e.g., atitude, vestuário) é umas das causas da violência no namoro 

apontada em 19.1% (n=18) dos casos, seguindo-se os problemas familiares (13.8% / n=13).  

A influência dos/as amigos/as é indicada em 11.7% (n=11) das situações, seguida das 

dificuldades económicas, em 7.4% das situações (n=7), o consumo de álcool ou outras 

substâncias pelas vítimas, em 1.1% (n=1), e os problemas mentais das vítimas, em 1.1% das 

denúncias (n=1). 

 

 

“Era agressivo, humilhava-me em particular, não em público, falava do 

meu aspeto, que eu não tinha roupas fixes, não me levava a sair para 

lazer e comunicava que ia só com os amigos e amigas. Ao voltar de 

madrugada passava em minha casa. Também ia durante o dia em minha 

casa, mas raramente saíamos juntos. Só queria sexo”. 

(Ex-vítima) 
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“Esta relação abusiva durou cerca de ano e meio. Eramos ambos jovens 

considerados de classe média. Cheguei ao ponto de ter de responder 

violentamente também. Vivíamos com mais dois colegas de casa que 

perante as discussões nunca intervieram. Nunca me senti capaz de contar 

à minha família o que se passava por vergonha”.  

(Ex-vítima) 

 

Ciúmes | 68.1% (n=64) 

 
Problemas mentais do/a agressor/a | 33% (n=31) 

 

Conduta da vítima | 19.1% (n=18) 

 
Problemas familiares | 13.8% (n=13) 

 Influência dos/as amigos/as | 11.7% (n=11) 

 
Dificuldades económicas | 7.4% (n=7) 

 

Consumo de álcool ou outras substâncias | 24.5% (n=23) 

 

Causas atribuídas 
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 7. DILIGÊNCIAS EFETUADAS PELAS 

VÍTIMAS 

 

7.1. Denúncia formal 

Em apenas 9.6% (n=9) dos casos reportados foi apresentada uma queixa formal às 

autoridades. 

Na sequência da queixa formal às autoridades, em apenas 4 dos casos (4.3%) foi aplicada uma 

medida ao/à agressor/a. 

7.2. Apoios (não) solicitados 

53.1% (n=50) das vítimas procuraram amigos/as para lidar com a situação, tendo preferido, 

em 51.1% (n=48) dos casos, fazê-lo sozinhas.  

27.7% (n=26) das vítimas recorreram a familiares, 21.3% (n=20) a ajuda psicológica, 6.4% (n=6) 

às autoridades policiais, 7.4% (n=7) às instituições de apoio à vítima, 7.4% (n=7) a ajuda médica, 

2.1% (n=2) a colegas de trabalho, 1.1% (n=1) a professores/as e 1.1% (n=1) a funcionários/as da 

escola. 

Somente duas das denunciantes (2.1%) indicaram ter atualmente necessidade de ajuda para 

formalizar uma queixa e apenas 7 (7.4%) referiram ter atualmente necessidade de ajuda para 

recorrer a apoio especializado. 

 “O meu namorado encostou-me uma soqueira na cara e apertou-me o 

pescoço”. 

 (Ex-vítima) 
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Oito das/os 94 denunciantes (8.5%) solicitaram, por parte do ObVN, um contacto, deixando 

para o efeito na plataforma os seus endereços de email. Apesar de contactadas pela equipa, 

como solicitado, nenhuma respondeu aos contactos por nós efetuados. 

7.3. Níveis de (in)satisfação 

Nos casos em que as vítimas receberam algum tipo de ajuda, 9.6% (n=9) ficaram muito 

satisfeitas, 10.6% (n=10) ficaram satisfeitas e 12.8% (n=12) ficaram razoavelmente satisfeitas. 

De sublinhar que 7.4% (n=7) das vítimas ficaram pouco satisfeitas e em 4.3% (n=4) não ficaram 

nada satisfeitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ao telefone, o namorado chamou-a ridícula, mandou-a calar e usou tom 
de voz sempre agressivo”. 

        (Testemunha) 

Diligências 

 • Denúncia formal | 9.6% (n=9) 

• Medida aplicada ao/à agressor/a | 4.3% (n=4) 

• Lidaram sozinhas | 51.1% (n=48) 

• Necessidade de ajuda para formalizar queixa | 2.1% (n=2) 

• Necessidade de ajuda para recorrer a apoio especializado | 7.4% (n=7) 
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8. CONTACTOS COM O ObVN 

Em 63.8% (n=60) dos casos, as/os denunciantes tiveram conhecimento do ObVN através das redes 

sociais. 

Em 13.8% (n=13) das situações o conhecimento obteve-se através da Associação Plano i, em 8.5% (n=8) 

através da escola, em 4.3% (n=4) através da comunicação social, em 4.3% (n=4) através de associações 

de apoio à vítima, em 2.1% (n=2) através de amigos/as, em 1.1% (n=1) através da Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género e em 1.1% (n=1) através de pesquisa online.  

Apenas 3 (3.2%) denunciantes fizeram mais do que uma denúncia ao ObVn, tendo a esmagadora 

maioria (96.8%) efetuado apenas um reporte.  

 

 

 

 

  

• Associação Plano i | 13.8% (n=13) 

• Escola | 8.5% (n=8) 

• Comunicação social | 4.3% (n=4) 

• Associações de apoio à vítima | 2.1% (n=2) 

• Amigos/as | 1.1% (n=1) 

• Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género | 1.1% (n=1) 

• Pesquisa online | 1.1 (n=1) 

Contactos 

 

“Fui vítima de gaslighting!” 

 (Ex-vítima) 
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9. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

Sistematizam-se, de seguida, as principais conclusões obtidas no presente relatório. 

O ObVN registou nos seus primeiros 9 meses de funcionamento 94 denúncias, o que perfaz 

uma média de 10.4 denúncias por mês. As denúncias foram feitas maioritariamente por ex-

vítimas e por pessoas do sexo feminino, com uma média de idades de 29 anos. Quando as 

denúncias são efetuadas por testemunhas estas são, em mais de metade dos casos, colegas 

de escola das vítimas. 

As vítimas são ou foram predominantemente mulheres, solteiras, de nacionalidade 

portuguesa, estudantes e com uma orientação sexual heterossexual. A sua média de idades 

é de 24 anos.  

Os agressores são ou foram, na quase totalidade dos casos, de sexo masculino. Têm uma 

média de idades de 27 anos e são atuais ou ex-namorados das vítimas. 

Os crimes reportados ocorrem ou ocorreram sobretudo nos distritos do Porto e de Lisboa.  

As formas mais prevalentes de violência no namoro são a psicológica, a emocional e a verbal, 

seguidas do controlo e da violência física.  

A violência no namoro é ou foi, na larga maioria dos casos, praticada mais do que uma vez, 

ocorrendo em vários momentos do dia. 

A casa é o local onde a violência no namoro é ou foi mais praticada, seguindo-se a rua e os 

estabelecimentos públicos.  

21 



 

 

 

 

Em cerca de 20% dos casos a violência no namoro é ou foi praticada online. 

Os impactos da violência no namoro manifestam-se sobretudo a nível psicológico e social, 

embora também sejam expressivos no que se refere à saúde das vítimas. Cerca de 20% destas 

tiverem necessidade de, na sequência da violência sofrida, receber tratamento médico. 

As causas mais apontadas para a prática da violência no namoro são os ciúmes, os problemas 

mentais dos/as agressores/as e o consumo, por parte destes/as, de álcool e outras 

substâncias. A conduta das vítimas é apontada, em cerca de 20% dos casos, como estando na 

base da violência praticada. 

As vítimas de violência no namoro não apresentaram queixa às autoridades competentes 

em mais de 90% dos casos, lidando com a vitimação sozinhas ou recorrendo à ajuda de 

amigos/as. 

Os níveis de satisfação com os apoios recebidos revelam-se reduzidos. 

Uma parcela significativa das/os denunciantes teve conhecimento do ObVN através das 

redes sociais, tendo denunciado, regra geral, apenas um caso de violência no namoro. 

Considerando que grande parte dos casos reportados ao ObVN não foram objeto de 

nenhuma queixa formal e que a grande maioria das vítimas não recorreu a qualquer estrutura 

de apoio para solicitar ajuda, conclui-se que esta plataforma de denúncia informal pode ser 

efetivamente uma ferramenta importante de desocultação das situações de violência no 

namoro que constituem as chamadas cifras negras. 

Ainda assim, tal desocultação está mais associada a situações de violência no namoro 

passadas do que a situações de violência no namoro atuais, o que parece corroborar a 

dificuldade e a resistência que as pessoas que estão expostas a processos de vitimação na 

intimidade experimentam em partilhar as suas vivências e em pedir ajuda. 

A caracterização das vítimas e dos/as agressores/as, bem como das dinâmicas envolvidas na 

prática do crime e das diligências efetuadas pelas vítimas no sentido de fazer face à violência 

de que são alvo, oferece pistas importantes sobre as medidas que devem ser adotadas para 

prevenir e combater a violência no namoro. 

Com vista a diminuir os riscos associados a estes processos de vitimação e de aumentar a 

segurança objetiva e subjetiva das vítimas, a capacitação para a denúncia junto das 

autoridades competentes e para a procura ativa de serviços especializados junto das 
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estruturas de apoio às vítimas existentes no país parecem ser, pois, necessidades prementes, 

sobre as quais será imperativo atuar a curto prazo.  

A aposta numa maior humanização dos recursos que estão disponíveis para as vítimas 

poderá contribuir para que a perceção da sua eficácia seja reforçada. 

Por outro lado, é urgente a desconstrução de um conjunto de crenças sobre o que está na 

génese da violência no namoro e sobre o que fomenta a sua manutenção, investindo na 

educação e na formação de crianças e jovens, mas igualmente de públicos estratégicos. 

Pelo poder de disseminação da informação que as redes sociais têm hoje, aliado ao poder de 

influência junto das camadas mais jovens, pode ser esta uma via fundamental de 

consciencialização de direitos e de promoção da mudança social.  
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