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Violência no Namoro
A violência no namoro é um acto de violência, pontual ou continuo, cometido 
por um dos parceiros numa relação amorosa. Acontece quando um dos 
parceiros exerce poder e controlo sobre o outro com vista a conseguir o que 
pretende. Em Portugal estima-se que uma em cada quatro jovens é vítima 
de violência no namoro. A violência no namoro é considerada um crime 
público punível por lei e integra-se no quadro legal da violência doméstica.

A violência no namoro é identificada através de maus tratos físicos e 
psicológicos, abusos e violências sexuais, intimidações, humilhações, etc. 
E é causada normalmente por ciúmes possessivos, perturbações 
psicológicas, uso de álcool e drogas, etc.



Identificar uma Relação Violenta
� beliscar, empurrar, arranhar

� dar ordens ou tomar todas as decisões pelos dois

� não valorizar as opiniões do outro

� ser ciumento(a) e possessivo(a), não querer que saias com as tuas amigas e amigos

� controlar todos os teus movimentos (perguntas constantes: onde estiveste, com quem…)

� humilhar-te e insultar-te à frente dos teus amigos 

� culpar-te pelos comportamentos violentos dele(a)

� assustar-te, teres medo da reacção dele quando dizes ou fazes alguma coisa

� pressionar-te para terem relações sexuais, para terem relações sexuais não protegidas 
ou práticas sexuais não desejadas por ti

� pressionar-te a consumir álcool ou outras drogas que te poderão desinibir sexualmente

� intimidar-te

� não aceitar que queiras terminar a relação

� ameaçar espalhar rumores se acabares com a relação, fazer mal a alguém (ou a ele 
próprio)

� oferecer-te prendas em excesso, especialmente após comportamentos violento



Consequências duma Relação Abusiva

• Perda de apetite
• Nódoas negras no corpo e/ou no rosto
• Nervosismo
• Tristeza/ Medo
• Ansiedade
• Sentimentos de culpa
• Baixa auto-estima
• Depressão
• Isolamento
• Gravidez indesejada
• Doenças sexualmente transmissíveis
• Baixo rendimento escolar ou abandono escolar
• Suicídio



Porque se mantêm estas relações?
A violência não é uma constante na relação, acontece ocasionalmente. 
Após o episódio de violência existe a chamada fase de “lua-de-mel”. Nesta 
fase o agressor procura desculpabilizar-se e desresponsabilizar-se, pedindo 
desculpa, oferecendo presentes e prometendo que a violência não voltará a 
acontecer.

Porque…
1. Gostam realmente do(a) namorado(a), quererem que a violência acabe e 
não o namoro e acreditam que poderão mudá-lo(a).
2. O Grupo pressiona:

- “Aquilo que os amigos pensam sobre nós tem muita importância e não 
gostamos de nos sentir à parte.”
3. Têm vergonha de contar à família e amigas/os o que se está a passar
4. Têm medo de represálias, perseguições, ameaças, mentiras.

É preciso muita coragem para terminar uma relação q ue não é violenta,
torna-se ainda mais difícil quando se trata de uma relação violenta e abusiva.

Porque…



O que podemos fazer para ajudar?
Informar que a violência é um crime punível por lei e que  todos têm direito a viver sem violência e a ser respeitados pelos 
namorados.
Procurar alguém com quem falar sobre o assunto e que a possa auxiliar e informar: familiar, professor/a, psicólogo/a da 
escola, associações de apoio à vítima, polícia, centros de saúde, institutos de medicina legal, etc..
Apoiar amigos em situação de perigo iminente.
É importante ter em conta algumas medidas de segurança:
- Mudar o número de telemóvel/Mudar de e-mail
- Mudar a fechadura do cacifo da escola/casa (em caso de coabitação)
- Procurar caminhos alternativos para os locais frequentados habitualmente e  procurar andar  acompanhada(o)
- Falar da situação com pessoas de confiança que possam apoiar em situações de emergência
- Manter um diário sobre as situações de violência que ocorreram- Manter um diário sobre as situações de violência que ocorreram
- Gravar no telemóvel os contactos necessários em caso de emergência (112, polícia local, pessoa de confiança)

Entidades de apoio
Linha de Emergência Nacional - Serviço de apoio gratuito, telefone 144 – 24 horas por dia.
Proporciona alojamento de emergência e encaminha para recursos na comunidade.
Linha Telefónica de Informação às Vítimas de Violên cia Doméstica - telf.: 800 202 148 - 24 horas por dia.
Serviço de informação, anónimo, confidencial e gratuito.
CIDM – Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres - http://www.cidm.pt/index.htm 
Dispõe de um serviço de informação e consulta jurídica. É um serviço confidencial e gratuito que funciona com 
marcação prévia.
UMAR – União Mulheres Alternativa e Resposta - http://umar.no.sapo.pt/index.htm 
ONG que dá apoio e acolhimento de mulheres vítimas de violência.
APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima - http://www.apav.pt/index.htm  - telf.: 707 20 00 77
Disponibiliza apoio emocional, jurídico, psicológico e social a quem é vítima de crime e a seus familiares



Estatísticas

Incidência de notícias de denúncia/informação e pre venção.



Estatísticas 
http://naoaviolencianamoro.blogspot.com/

• 1 em 4 jovens é/foi vítima de violência no namoro

http://www.dn.pt/Inicio/interior.aspx?content_id=1735787
• Metade das vítimas desculpa o agressor

• 1 em 4 agride as namoradas – Estudo da Univ. Minho
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1719694

• 1 em 4 agride as namoradas – Estudo da Univ. Minho

• 2007, existiam 256 casos conhecidos pela APAV. 2008, aumentou para 321.
http://naoaviolencianamoro.blogspot.com/

• Inquiridos 4667 jovens dos 13 aos 29 anos sobre violência no namoro, 
declararam:

25% vítimas de comportamento abusivo
13% agressões físicas
6,7% violência severa

http://ww1.rtp.pt/noticias/?article=175555&headline=20&visual=9



Notícias
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Vídeo1
APAV



Vídeo 2 
RTP1



Enquadramento legal 
Portaria n.º 196-A/2010

E ainda…



Enquadramento legal 
Código Penal, artigos 143 e seguintes



Gostar de alguém significa 

respeitarrespeitar
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