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PROJETO DE VOTO DE SAUDAÇÃO Nº 187/XV-1ª

VOTO DE SAUDAÇÃO PELO DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA AS MULHERES

O dia 25 de novembro assinala o “Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra 

as Mulheres”, com o intuito de denunciar e condenar todos os tipos de violência contra 

as mulheres no mundo e com o objetivo de mobilizar toda a sociedade pela prevenção

e combate a este flagelo.

A violência contra mulheres e meninas é uma das violações de direitos humanos mais 

persistentes e devastadoras no mundo de hoje atingindo todos os tipos de pessoas, 

coabitantes ou não, sejam estas adultas ou crianças, do sexo masculino ou feminino. 

Contudo, a realidade indica que as mulheres continuam a ser o grupo mais afetado pela 

violência doméstica, pelo que pode, e deve, ser assumida como uma questão de 

violência de género.

Com uma crescente visibilidade na esfera pública, traduzida num claro aumento das 

denúncias, a violência doméstica tem sido, nos últimos 20 anos, objeto de diversas 

políticas dirigidas à sua prevenção, à sua criminalização e ao apoio às vítimas. 

No entanto, apesar dos inegáveis avanços ocorridos no domínio das políticas públicas, 

o crime de violência doméstica continua a ser a tipologia criminal mais participada em 

Portugal com 26.520 participações em 2021 e, desde o início de 2022, lamentamos já a 

morte de 22 mulheres.

O panorama de instabilidade económica e social que estamos já a viver, e cujo 

agravamento se antevê, pode contribuir para um aumento exponencial deste tipo de 
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crimes e em simultâneo para dissuadir a vítima de apresentar uma denúncia, em nome 

da sobrevivência económica. 

Este risco está muito presente, e é urgente estarmos preparados para o impacto da crise 

económica, tomando medidas para prevenir e combater este flagelo, em especial, na 

proteção das vítimas mais vulneráveis.

Neste sentido, a Assembleia da República, reunida em plenário, saúda o Dia 

Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, e reafirma o seu empenho 

e compromisso na prevenção e combate desta grave violação dos Direitos Humanos.

Palácio de São Bento, 25 de novembro de 2022

As Deputadas e os Deputados do GP/PSD,


