
 

A S S E M B L E I A  D A  R E P Ú B L I C A  

 

 REQUERIMENTO Número      /XIV (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIV (     .ª) 

 

Assunto: Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas 

 
Destinatário: Câmara Municipal de Oliveira do Bairro 

 
 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No dia 25 de novembro assinala-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. A 

violência contra as mulheres é uma forma de discriminação e uma violação de direitos humanos, constituindo o 

principal problema de segurança pública em Portugal.  

Em 2018, a Comissão para a Igualdade de Género (CIG) publicou o documento “Prevenção e combate à 

violência contra as mulheres e violência doméstica”. Este relatório permite-nos constatar o número de femicídios 

(mulheres assassinadas nas relações de intimidade) ocorridos nos últimos anos: 2014: 43 femicídios; 2015: 29 

femicídios; 2016: 22 femicídios; 2017: 20 femicídios; 2018: 27 femicídios; em 2019 já morreram 30 mulheres por 

violência doméstica. 

Este é o principal problema de segurança no país e o crime contra pessoas que mais mata em Portugal. Nos 

últimos 15 anos, este crime vitimou cerca de 500 mulheres. 

Segundo o mais recente Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), em 2018 ocorreram 26.483 participações 

por violência doméstica, sendo que 79% das vítimas são mulheres e 84% dos denunciados são homens. 78% das 

vítimas têm mais de 25 anos; 94% dos denunciados têm mais de 25 anos.  

O distrito de Aveiro é o quarto distrito do país onde este crime mais se registou, com 1804 participações por 

violência doméstica no ano de 2018. 

A violência contra as mulheres e criança e a violência doméstica constituem uma realidade sobre a qual é 

premente intervir, sendo para tal fundamental mobilizar toda a sociedade. 

O Bloco de Esquerda tem apresentado, ao longo dos anos, inúmeras iniciativas legislativas para combater a 

violência doméstica. Neste momento estão para discussão mais dois projetos de lei do Bloco que pretendem 

reforçar o apoio a crianças que tenham vivido em ambiente de violência doméstica ou que a tenham 

testemunhado e que pretendem também a recolha imediata do testemunho da vítima para memória futura em 

julgamento, libertando-a assim de pressões e chantagens que podem ocorrer por este ser um crime que se 

desenrola dentro da família. 

https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2018/11/AF_CIG_ViolDomestica_A4.pdf
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=ad5cfe37-0d52-412e-83fb-7f098448dba7
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Para além destas e de outras iniciativas legislativas é também preciso que as autarquias estejam despertas e 

atuantes no combate à violência doméstica. Isto pode acontecer de várias formas, desde a sensibilização da 

população em geral ou de públicos específicos (jovens e estudantes, por exemplo), até à disponibilização de 

unidades para acolhimento de emergência, casas abrigo e casas para autonomização e reinserção da vítima. 

As Câmaras Municipais desempenham, aqui um papel essencial. Assim, o Bloco de Esquerda pretende aferir 

quais as iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas por esta Câmara para apoio às vítimas de violência 

doméstica, quais as diligências que estão previstas, designadamente na disponibilização de habitação para 

vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas, bem como na criação de mais casas abrigo e acolhimentos 

de emergência.  

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer a esta Câmara Municipal as seguintes 

informações: 

 

1. Esta Câmara desenvolve ações de sensibilização e informação para a população em geral sobre violência 

doméstica (por exemplo: dados da violência doméstica no país e no concelho, como reconhecer, como 

denunciar, a quem pedir ajuda, como pedir ajuda, quais os apoios para quem é vítima)? 

2. Que ações foram essas e qual a verba que tem disponível, em 2019 e 2020, para o desenvolvimento de 

futuras ações deste tipo? 

3. Esta Câmara desenvolve ações junto das escolas do concelho para combater a violência no namoro e a 

violência doméstica? 

4. Que ações foram essas e qual a verba que tem disponível, em 2019 e 2020, para o desenvolvimento de 

futuras ações deste tipo? 

5. Esta Câmara Municipal integra a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica? 

6. Esta Câmara Municipal pretende disponibiliza instalações para acolhimento de emergência para vítimas de 

violência doméstica? Qual a capacidade desta resposta? 

7. Que verbas tem prevista, em 2019 e 2020, para reforçar a resposta do município nesta área?  

8. Existe neste município casas abrigo para vítimas de violência doméstica? Qual a capacidade de resposta? 

9. Que verbas tem prevista, em 2019 e 2020, para reforçar a resposta do município nesta área?  

10. Esta Câmara disponibiliza habitação a vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas? Quantas 
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habitações foram disponibilizadas em 2016, 2017, 2018 e nos meses entretanto decorridos de 2019, para 

este acolhimento de emergência? Essas habitações foram em número suficiente ou existiram casos a que 

não foi possível dar resposta? 

11. Que verbas tem prevista, em 2019 e 2020, para reforçar a resposta do município nesta área?  

Palácio de São Bento, 26 de novembro de 2019 

 

 

 

O deputado e a deputada, 

Moisés Ferreira 

Nelson Peralta 

Sandra Cunha 

          

 


