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Simone Tulumello
Cláudia Casimiro

Capítulo 2

Perceções de violência social*

Introdução: violência e perceções de violência

Este capítulo debruça-se sobre a perceção que os jovens ibero-americanos
têm acerca da violência física injustificada contra outrem, com referência a duas
dimensões espaciais: a violência urbana e a violência familiar. Debate-se a vio-
lência em Portugal e na Ibero-América partindo de três pontos de vista: a di-
mensão institucional e histórica, dando atenção às tardias transições democrá-
ticas que caracterizam as regiões em análise; a dimensão geográfico-contextual
em escalas múltiplas; a dimensão social em relação a diferenças de grupos.

O termo «violência» provém do adjetivo latino violentus, que resulta da jun-
ção de vis (força, vigor) com a terminação -ulentus, que indica um excesso. Diz-
-se violentus de alguém que faz um uso excessivo da força contra outrem ou
com o objetivo de oprimir ou coagir alguém. O conceito de violência tem então
uma raiz material, física, tangível. Contudo, o modo como pode ser definido
tem variado com o decorrer dos tempos e com a sua aplicação aos mais diversos
campos e situações. A noção de violência tem vindo a ser utilizada para carac-
terizar qualquer influência intolerável que uma pessoa possa usar sobre outra,
quer diretamente numa confrontação face-a-face, ou anonimamente através das
ligações e influências de uma instituição (Marsh et al. 1978). O conceito assumiu
significados mais abrangentes e pode, por exemplo, ser utilizado para designar
casos ou situações que em épocas passadas não seriam consideradas como vio-
lência (Casimiro 2011). Podem também distinguir-se tipos diferentes de vio-
lência: indireta ou direta, pró-ativa e criminal (ilegítima) ou legítima (violência
estadual ou em legítima defesa). A conceção de violência estendeu-se hoje a
campos considerados até abstratos e dificilmente mensuráveis: fala-se em vio-
lência psicológica, violência metafórica, violência virtual.

53
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Neste capítulo adotámos o conceito de violência para nos referirmos à vio-
lência física injustificada contra outrem, com referência a duas dimensões espa-
ciais: por um lado, a violência urbana, o crime violento nas cidades; por outro
lado, a violência familiar, a agressão física exercida no espaço doméstico. Todavia,
é de salientar que o conceito de violência contra uma pessoa, nas sociedades
contemporâneas, está imbuído de dimensões imateriais e intangíveis, em virtude
de a violência, enquanto fenómeno social, ser um fenómeno multifacetado,
complexo e politicamente conflituoso. A sua complexidade reflete-se na dificul-
dade, entre outros aspetos, em ter certezas absolutas de cariz quantitativo, ou seja,
em conseguir apurar a diferença entre crimes cometidos e crimes registados –
as dark figures do crime. É justamente neste sentido que as tentativas de aproxi-
mação à «verdade» sobre o crime constituem uma das maiores preo cupações da
criminologia (van Dijk 2009). A problemática de «medir» a violência criminal é
uma das dimensões de cariz político-conflitual desta. Lembre-se, por exemplo,
que a ideia de segurança como direito universal de não ser vítima de violência
injustificada é muito recente, tendo as suas raízes na conceção do Estado como
detentor do monopólio legítimo da força física, elaborada na época moderna
por pensadores como Thomas Hobbes e Max Weber. A proclamação oficial do
direito à segurança individual é ainda mais recente, surgindo apenas com a De-
claração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. A dimensão mais eviden-
temente político-conflitual deve-se às relações entre a violência enquanto facto
e as perceções que existem a seu respeito. A capacidade de as representações me-
diáticas influenciarem e exacerbarem as perceções públicas do crime é um tema
explorado (Heath e Gilbert 1996; Glassner 1999). A capacidade para manipular
as perceções da violência criminal, instaurando o medo e influenciando assim a
opinião pública, refletiu-se na utilização de discursos sobre o crime para moldar
o consenso político e justificar políticas repressivas ou de exclusão (Bialasiewicz
2006; Schermans e De Maesschalk 2010). O exemplo mais evidente numa escala
global talvez seja a forma como os discursos sobre a violência terrorista foram
capazes de justificar políticas de redução dos direitos civis após Setembro de
2001 (Oza 2007). Recentemente, os estudos urbanos têm explorado a forma pela
qual os discursos sobre as perceções de violência têm vindo a reestruturar as po-
líticas e o espaço urbano nas cidades globais (Graham 2010) e nas cidades «or-
dinárias» (Tulumello 2015).

De que modo podem os resultados de um inquérito ajudar-nos na construção
de uma melhor compreensão da violência enquanto fenómeno social, espacial
e político? Esperar aproximarmo-nos da «verdade» quantitativa da violência
seria uma ilusão: tentaremos, em vez disso, compreender algumas dimensões
imateriais da violência, ou seja, indagar como os jovens portugueses e ibero-
-americanos percecionam a violência, como se sentem em relação a ela de um
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ponto de vista pessoal e social. Há três dimensões que nos propomos explorar.
Primeiro, o cariz generalista do inquérito permitir-nos-á estudar a violência em
relação a outras extensões da vida dos entrevistados. Segundo, questionaremos
as relações entre perceções e pertença a diferentes contextos – institucionais,
geográficos, sociais. Esta dimensão é especialmente significativa em relação ao
«espaço» português: ver-se-á como os jovens portugueses, que vivem nos con-
textos menos violentos da região ibero-americana, serão os que mais violência
percecionam e questionar-nos-emos sobre as razões deste paradoxo. Terceiro, e
relacionado com o segundo ponto, o inquérito permitir-nos-á pesquisar, numa
perspetiva temporal, como os jovens veem a evolução futura da violência.

Com o fim de explorar estas três dimensões, o capítulo está organizado em
cinco secções. Na primeira, através de uma revisão de literatura, debate-se a vio-
lência em Portugal e na Ibero-América partindo de três pontos de vista: a di-
mensão institucional e histórica; a dimensão geográfico-contextual em escalas
múltiplas; a dimensão social em relação a diferenças de idade, género, grupos
sociais e étnicos. Na segunda secção apresentam-se os resultados do inquérito
para debater a perceção da violência nas duas perspetivas: sociais (fatores que
influenciam a perceção individual) e culturais (os paradoxos da perceção e in-
terpretação da violência). Nas duas secções seguintes, específicas para o caso
português, a relação entre violência factual e a sua perceção no espaço urbano
e no espaço doméstico serão analisadas criticamente. Uma discussão sobre o
passado, o presente, e o futuro é apresentada na conclusão do capítulo.

Violência ibero-americana: uma perspetiva 
comparada

As teorias institucionalistas recentes ajudam a reconsiderar as relações entre
as instituições e a violência. Nessa perspetiva, a capacidade do Estado em man-
ter o monopólio sobre o uso da violência está intrinsecamente ligada aos pro-
cessos de abertura das sociedades modernas (North et al. 2009). Democratização,
sistemas judiciais imparciais e desenvolvimento económico estarão, assim, na
raiz da redução da violência criminal. Efetivamente, hoje em dia, os índices
mais baixos de violência criminal encontram-se nas áreas do mundo onde os
processos democráticos estão mais consolidados, ou seja, nos países ocidentais
e no Japão (van Dijk et al. 2007; ICPC 2012). O contexto ibero-americano,
quando confrontado com grande parte dos países ocidentais, é caracterizado
por processos de democratização tardios. Portugal e a Espanha, nos anos 70,
foram os últimos países da Europa ocidental a conquistar a democracia e a
América Latina fê-lo somente a partir dos anos 80. Contudo, a relação entre
democratização e redução de violência parece não ser direta nem automática.
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Na maioria dos países ocidentais, o crime violento aumentou nos anos 70 e 80
e diminuiu desde inícios dos anos 90, enquanto em Portugal, apesar de existi-
rem índices de violência relativamente baixos, os crimes registados crescem até
inícios dos anos 2000 para diminuírem depois (Tulumello 2017). Ferreira (2003)
sugere que a redução da violência deve associar-se à consolidação da democra-
tização: é assim possível interrogarmo-nos se se tratará de um «efeito retardado».
Na América Latina, onde se concentram alguns dos maiores focos globais de
violência, essas teorias, elaboradas a partir do estudo do mundo ocidental, pa-
recem não se aplicar tão claramente e é menos fácil observar correlações posi-
tivas entre democratização e diminuição da violência.

Para avançar algumas hipóteses é necessário complementar o olhar histórico
com uma visão geográfico-comparativa, discernindo uma primeira dualidade
entre a Península Ibérica e a América Latina. Nos anos 90, enquanto em Portu-
gal e em Espanha se registam índices relativamente residuais de violência, as-
siste-se a um incremento generalizado da mesma na América Latina. Muitas in-
terpretações foram apresentadas para este facto. A abordagem clássica de
Neapolitan (1994), que procurava as razões na subcultura violenta do «ma-
chismo», não resiste a análises aprofundadas (Chon 2011). A violência que
ocorre nos anos 90 na América Latina é interpretada como tendo por base fa-
tores estruturais de pobreza, desigualdades, iliteracia (Chon 2011; Loureiro e
Silva 2012) e, portanto, correlacionada com a emergência de políticas neolibe-
rais (Sanchez 2006). Críticos como Seymour (2014) sugerem que o projeto neo-
liberal é intrinsecamente caracterizado pela promoção de sistemas pós-demo-
cráticos, ou seja, onde o processo democrático está subordinado às razões
económicas. Nesta perspetiva, a recrudescência da violência na América Latina
num período de afirmação de processos pós-democráticos confirma a correlação
entre democratização e redução da violência. Mas as tendências desde inícios
do milénio contam histórias mais complexas.

Com o objetivo de comparar algumas dimensões da violência criminal recente
na região ibero-americana, utilizámos os dados UNODC (United Nations Of-
fice on Drugs and Crime) sobre homicídio voluntário1 referentes à população
em geral e agregados pelas regiões utilizadas na análise do inquérito sobre a ju-
ventude ibero-americana (figura 2.1). Utilizámos o homicídio voluntário por ser
considerado a fonte mais fiável nas comparações internacionais e o crime com
volumes menores de dark figures (LaFree e Drass 2002; van Dijk 2009).

A agregação regional evidencia quatro tipologias em relação à violência ho-
micida: a Península Ibérica, que se caracteriza por ter as taxas mais baixas no
mundo; o México, até 2007, e o Cone Sul, caracterizados por taxas médias com
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1 Disponíveis em www.unodc.org/gsh/en/data.html (consultado em setembro de 2014).
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tendência para a estabilidade ou redução; o Brasil, caracterizado por taxas altas
mas com uma relativa estabilidade; o México, desde 2007, a América Central e
a Região Andina, caracterizados por taxas altas ou altíssimas e grande instabili-
dade. No México, a explosão recente de violência homicida relaciona-se com
a guerra pelo controle de vastas áreas territoriais entre os cartéis do narcotráfico
e o Estado. A extrema variabilidade das outras regiões é explicável pelas ten-
dências em alguns países-chave. Na América Central destacam-se os volumes
relativamente baixos de violência na Nicarágua (entre 9 e 14) e o boom das Hon-
duras (50,9 em 2000 e 90,4 em 2012). Na Região Andina, ao decréscimo ex-
pressivo da Colômbia (68,9 em 2002 e 30,8 em 2012) opõe-se o boom de vio-
lência na Venezuela (32,9 em 2000 e 53,7 em 2012).

É útil complementar a análise histórico-geográfica com algumas notas sobre a
distribuição social da violência homicida. A prevalência da mortalidade por ho-
micídio entre homens jovens e jovens/adultos é uma constante (Gawryszewski et
al. 2012), aliás com fortes diferenças regionais. Na América Latina o rácio entre
vítimas de homicídio do sexo masculino e feminino tem valores entre 5 e 10
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Figura 2.1 – Homicídios voluntários por cada 100 000 habitantes, 2000-2012 

Elaboração dos autores a partir de dados UNODC.
* Faltam os dados da Bolívia.
** Faltam os dados até 2006.
*** Retirado nos anos em que faltam os dados do Chile (2002-2002 e 2004) e da Argentina (2011-2012).
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(quadro 2.1). É evidente a correlação entre taxas maiores de homicídios e pro-
porções maiores de vítimas do sexo masculino. Este facto sugere que a violência
contra as mulheres tem uma maior estabilidade temporal, enquanto aquela que
é realizada contra os homens é mais sensível a variações abruptas ou conjunturais.
Esta última afirmação deve-se entender em relação à prevalência generalizada de
vítimas entre os 15 e os 39 anos: nesta faixa etária as taxas de mortalidade por ho-
micídio rondam o dobro das médias nacionais (Gawryszewski et al. 2012). As ra-
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Quadro 2.1 – Mortalidade por homicídio voluntário em função do género (%)

Região                                               H*                        M*                        H/M*      Taxa homicídios**

Portugal                                   70,2%               29,8%                      2,4                  1,2
Espanha                                  65,7%                34,3%                      1,9                  0,8
México                                    89,3%               10,7%                       8,3                21,5
América Central                      91,3%                 8,7%                     10,4                36,6
Região Andina                         90,6%                 9,4%                      9,7                28,9
Brasil                                       89,8%               10,2%                      8,8                25,2
Cone Sul                                 83,8%               16,2%                      5,2                  5,5***

Elaboração dos autores a partir de dados UNODC. Dados referentes ao triénio 2009-2012, com exceção da
taxa de homicídios, referente a 2012 (Cone Sul, 2010).

Figura 2.2 – Taxa de homicídios voluntários por sexo e faixa etária em Portugal 
 no ano de 2010 
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Elaboração dos autores a partir de dados do Institute for Health Metrics and Evaluation (http://vizhub.health- 
data.org/gbd-cause-patterns/) e do INE (www.ine.pt).
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zões são procuradas nos modelos culturais de género, consumo de álcool e drogas,
escolarização e inserção no mercado de trabalho, questões socioeconómicas e es-
truturais (Gawry szewski et al. 2012; Souza et al. 2012).

Em Portugal e Espanha o rácio entre mortalidade masculina e feminina é
consideravelmente mais baixo (quadro 2.1). Também a distribuição etária, em
Portugal, revela algumas diferenças substanciais nas dinâmicas da violência ho-
micida (figura 2.2). A faixa etária mais afetada em ambos os sexos é a dos jovens
adultos (25-39), seguida pelos adultos (40-59) e jovens (15-24). Em geral, e em
comparação com os países latino-americanos, a distribuição da violência ho-
micida é mais homogénea entre as faixas etárias, o que se pode explicar com a
incidência dos homicídios de carácter familiar ou passional: em 2010, em cada
100 homicídios, 32 ocorreram no seio de relações familiares e atribui-se uma
motivação passional a 41% dos casos (SSI 2011).

Perceção de violência entre os jovens 
ibero-americanos

Antes de apresentar os resultados do inquérito com o objetivo de perceber
como os jovens ibero-americanos percecionam a presença e o impacto da vio-
lência criminal é necessário sublinhar as potencialidades e limitações relacio-
nadas com as características do inquérito e da amostra selecionada. A procura
de uma interpretação estatística sobre as perceções de violência, apesar de ali-
ciante, é um trabalho árduo e o próprio desenho das perguntas pode influenciar
os resultados. Gray et al. (2008), por exemplo, sublinham que as perguntas típi-
cas dos inquéritos sobre o medo do crime podem sobrerrepresentar os senti-
mentos de insegurança; perguntas como «sente-se seguro à noite no seu bairro?»,
ao não terem em consideração a frequência com que os sentimentos de medo
se verificam, podem levar a resultados que sobrepõem o número de indivíduos
que se sentem inseguros quotidianamente ao número dos que se sentem inse-
guros muito esporadicamente. Outro problema difícil de contornar prende-se
com os vários significados que o termo «violência» assume. A expressão pode
ser empregue para referir aspetos desiguais entre si, sendo que, por vezes, as
taxas ou os índices de violência variam (entre regiões, entre géneros, entre ge-
rações), mas pode variar também o modo como o fenómeno é percecionado
pelo inquirido2 (Casimiro 2013).

59

2 É sabido, por exemplo, que os indivíduos do sexo masculino, devido a sentimentos de receio,
humilhação, vergonha e vulnerabilidade, ou ainda pelo não reconhecimento de certos atos como
violência, respondem aos inquéritos sobre violência doméstica negando o facto de serem alvo
dessa violência e efetuam também muito menos denúncias e queixas do que os indivíduos do
sexos feminino.
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No caso do inquérito em análise existem dois tipos de perguntas: gerais, que
colocam violência e criminalidade em relação a outros temas, e específicas, que
indagam se o inquirido tem assistido a fenómenos de violência. Assim, pode-
remos procurar relações entre perceções gerais de violência e presença de vio-
lência no contexto do inquirido com limitação a atos de violência juvenil (ban-
dos de jovens, brigas) e a atos de violência física ocorridos no âmbito familiar.
Por outro lado, sendo a amostra limitada a jovens em contextos urbanos, torna-
-se impossível verificar se a urbanização tem ou não algum efeito sobre a vio-
lência e a sua perceção.

Os jovens ibero-americanos consideram a «delinquência e violência» o mais
importante de entre os problemas que os afetam (figura 2.3). A única exceção
são os jovens portugueses, para quem o (des)emprego e a economia se consti-
tuem como as preocupações principais. Este resultado parece ser coerente com
o facto de Portugal ser, juntamente com a Espanha, o país mais «seguro» na
amostra. Todavia, estudos precedentes mostram os portugueses como sendo
um dos povos mais preocupados com o crime (Crucho de Almeida 1998; van
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Figura 2.3 – Perceção dos problemas mais importantes que afetam os jovens (%) 
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Dijk et al. 2007; Tulumello 2017). Efetivamente, ao analisar o diagnóstico que
os jovens fazem sobre a violência, descobrimos que os jovens portugueses são
os que avaliam pior a situação do próprio país (figura 2.4).

Realizámos então um conjunto de análises bivariadas (quadro 2.2) onde a
avaliação da situação em relação à violência fosse comparada com outras di-
mensões. A referência ao desenho metodológico foi um trabalho realizado
sobre a Argentina, Brasil e Chile (Dammert e Malone 2006). Neste estudo, o
medo da violência e crime é comparado com indicadores socioeconómicos,
um indicador de vitimização, alguns indicadores sobre a vida social e um indi-
cador sobre outras perceções de insegurança individual e social. Este desenho
metodológico foi ajustado aos dados disponíveis. A constante é a pergunta re-
lativa à opinião geral sobre a situação com a violência.

Os indicadores socioeconómicos disponíveis foram: nível de escolaridade –
de nenhuma educação a ensino universitário; sexo; autoavaliação da condição
económica; idade. Utilizou-se também uma variável para discriminar entre re-
sidentes nas capitais e residentes noutras áreas urbanas. Na ausência de pergun-
tas sobre a vitimização, utilizaram-se como variáveis as respostas às perguntas
sobre experiência de violência juvenil urbana («apercebes-te da presença de ban-
dos no teu bairro?»), familiar («no teu contexto familiar houve algum episódio
de violência física nos últimos doze meses?») e escolar («o ambiente escolar é
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Figura 2.4 – Médias da perceção de violência 

Respostas à pergunta «opinião em relação à situação atual... a violência». Escala: 1 = «é mau» a 10 = «é bom».
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violento: concordas?»). A taxa de homicídios foi utilizada como variável con-
textual para uma comparação à escala regional entre perceção de violência e
violência homicida.

Finalmente, duas variáveis que sintetizam a perceção da atualidade à escala
individual (saúde, educação, qualidade de vida, a própria vida em geral, parti-
cipação dos jovens, emprego estável) e social (pobreza, corrupção da sociedade,
consciência ecológica, desigualdades no país, direitos dos imigrantes)3 foram
utilizadas para correlacionar a perceção de violência com outras inseguranças.
Verifica-se que os indicadores socioeconómicos tiveram pouco ou nenhum
efeito sobre a preocupação com a violência. Os níveis de educação, o sexo e a
idade dos inquiridos são insignificantes em todas as regiões. A condição eco-
nómica tem significância e um impacto muito modesto em Espanha e no Cone
Sul, mas com resultados opostos: no Cone Sul os inquiridos mais prósperos
são os que se revelam mais preocupados com a violência, enquanto em Espanha
são-no os mais pobres. No caso do Cone Sul podemos conjeturar como causa
uma sociedade mais polarizada, na qual as classes prósperas se sentem mais
ameaçadas,4 enquanto no caso espanhol o resultado, embora contraintuitivo,
é compatível com o facto de as classes menos privilegiadas serem as mais viti-
mizadas (Shirlow e Pain 2003). A variável geográfica tem significância em quase
todas as regiões, com impacto muito modesto e variável: no Brasil e na Região
Andina, os habitantes das capitais estão menos preocupados com a violência,
sucedendo o inverso em Espanha, no México e no Cone Sul.

Como expetável, a taxa de homicídio tem uma significativa correlação com
a preocupação com a violência, embora de impacto muito modesto. O impacto
seria bem maior se Portugal não fosse contemplado, onde a par de uma taxa de
homicídios muito baixa (1,2) persiste uma preocupação elevada com a violência
(figura 2.5).

O facto de se experienciar cenas e/ou episódios de violência parece ter efeitos
algo contraditórios. A presença de bandos no bairro em que se habita tem um
efeito significante mas muito modesto no incremento da preocupação com a
violência na amostra global e junto dos inquiridos do Cone Sul. Já em Espanha,
e de forma contraintuitiva, o efeito é o oposto. A experiência de violência fa-
miliar não é significativa com exceção da Espanha e do Brasil, onde é correla-
cionada, outra vez de forma contraintuitiva, com uma menor preocupação com
a violência. A experiência de violência escolar tem significância e impacto em
Portugal, Espanha e México. Em Portugal os que experienciam violência escolar
estão mais preocupados com a violência, enquanto em Espanha e no México

3 V. Moreira, neste volume, para as questões de método na construção dos indicadores.
4 V. Sanchez (2006) sobre a privatização da segurança na América Latina.
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os resultados são contraintuitivos. O caso da Espanha, onde as três variáveis
dão resultados contraintuitivos, pode talvez explicar-se partindo da hipótese de
que existe uma relutância em admitir experiências de violência ou, em alterna-
tiva, pode ser considerado uma anomalia estatística.
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Quadro 2.2 –   Correlações bivariadas entre a perceção de violência e indicadores 
                        socioeconómicos, de perceção de vitimização social e de insegurança

Variável                               Global    Portugal   Espanha      Brasil      México   A. Central    Cone Sul   Região 
                                                                                                                                                                  Andina

Educação
1 (nenhuma)                    –0,01    –0,02       –0,04       0,03      –0,05       –0,03*      –0,01      –0,06**
a 4 (universitária)                                                                                                                          

Sexo
1 (homem)                       –0,04**–0,06       –0,03     –0,06*      0,03       –0,06**    –0,03*    –0,04**
e 2 (mulher)                                                                                                                                 

Condição económica
1 (AB) a 4 (C)                    

0,01    –0,03       –0,13**    0,00      –0,06*     –0,01          0,09**    0,01

Idade
Idade em rank                  

–0,01    –0,04         0,06     –0,06*      0,00       –0,03*        0,01      –0,01

Localidade
1 (capital urbana)               0,00      0,04       –0,13**    0,12**   –0,09**   –0,01        –0,11**    0,09**
e 2 (urbana não capital)       

Perceção da atualidade
Dimensões individuais      0,22**  0,43**     0,53**    0,23**    0,47**     0,16**      0,31**    0,23** 
1 (mau) a 10 (bom)

Perceção da atualidade 
Dimensões sociais              0,67**  0,61**     0,64*      0,27**    0,73**      0,66**      0,65**    0,72**
1 (mau) a 10 (bom)

Homicídios cada
100 000 habitantes (a)     –0,10** (b)

Perceção de gangues
1 (sim) e 2 (não)                 

0,08**  0,05       –0,11*      0,05        0,08         0,06**      0,14**    0,06**

Violência familiar
1 (sim) e 2 (não)               –0,03**  0,05       –0,24**  –0,13**   –0,05         0,03        –0,01        0,00

O ambiente escolar 
é violento?
1 (discorda totalmente)      0,06    –0,20**     0,10**    0,00        0,20**   –0,01        –0,04*      0,00

a 5 (concorda totalmente)

Perceção de violência: respostas à pergunta «opinião, em relação à situação atual... a violência». Escala: 1 (mau)
a 10 (bom); * p < 0,05; ** p < 0,01. 
(a) Dados UNODC; (b) a variável é constante nos outros casos.
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Figura 2.5 – Linhas de regressão a representar a relação entre perceção 
 de violência e taxa de homicídios 
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As outras perceções da atualidade são, de longe, os mais poderosos preditores
de preocupação com a violência, especialmente as dimensões sociais. As variá-
veis são significativas em todos os contextos geográficos e têm impactos médios,
altos ou muito altos (entre 0,16 e 0,79). As dimensões individuais são especial-
mente impactantes em Espanha (0,53), no México (0,47) e em Portugal (0,43).
As dimensões sociais impactam em todos os contextos com valores superiores
a 0,60, com exceção do Brasil (0,27).

No caso português, as variáveis significativas são a presença de violência es-
colar (–0,20) e, sobretudo, as perceções de atualidade – individuais (0,43) e sociais
(0,64). Nem as dimensões socioeconómicas nem a localização geográfica na ca-
pital – que, sendo a única grande cidade do país, mostra os maiores volumes de
criminalidade – contribuem para explicar a preocupação dos jovens portugueses
em relação à violência. Estes resultados, por um lado, deveriam sugerir uma
maior atenção em relação aos episódios de bullying nas escolas 5 e, por outro,
confirmam as evidências de Crucho de Almeida (1998) que relacionam o medo
do crime em Portugal com generalizados sentimentos de falta de confiança no
futuro.

Os jovens portugueses, pese embora o facto de serem os que pior avaliam a
situação em relação à violência, são também os únicos que não a consideram o

5 Para um debate sobre bullying e violência escolar, v. Sebastião (2013).
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problema principal das suas vidas, facto que poderá eventualmente decorrer do
contexto de crise económica vivida nos últimos anos. Os jovens portugueses
têm sido afetados de forma especialmente intensa pelos efeitos da crise, em par-
ticular pelo aumento estrondoso das taxas de desemprego, facto que pode con-
tribuir para explicar a prioridade dos problemas da economia e do trabalho.

A dimensão temporal, ao caracterizar a maneira como os jovens portugueses
se veem em relação ao passado e ao futuro, pode ajudar-nos a melhor perceber
a forma como os jovens portugueses avaliam a situação em relação à violência.
Em 2014 assinalaram-se os 40 anos da revolução dos cravos e, pela ocasião, lan-
çou-se um inquérito que visava explorar como os portugueses avaliam as mu-
danças que decorreram até hoje (quadro 2.3). Os portugueses consideram que
a democratização foi especialmente positiva para o nível de vida e de educação
e moderadamente positiva para a situação económica em geral e a convivência
social e o civismo. Uma maioria acha que as coisas pioraram em relação às de-
sigualdades sociais e uma esmagadora maioria, quatro em cada cinco, pensa
que as coisas pioraram em relação ao desemprego, criminalidade e insegurança.
Embora sejam mais otimistas por comparação com a amostra global, também
os jovens e jovens adultos consideram que as coisas estão piores em relação ao
crime e à insegurança (figura 2.6).

O inquérito sobre a juventude ibero-americana, aliás, permite averiguar que
os portugueses são os que menos otimismo demonstram em relação ao futuro,
especialmente em relação à violência, sendo que não esperam que a situação
melhore (Moreira, neste volume). Estes resultados confirmam os recentes in-
quéritos Delphi que mostram como os jovens portugueses temem que a crise
económica venha a comportar o agravamento das condições de vida, especial-
mente nas áreas urbanas mais desfavorecidas, e, consequentemente, uma recru-
descência da violência criminal (Perista et al. 2012, 8).

O facto de os jovens portugueses se destacarem, no contexto da juventude
ibero-americana, como aqueles que avaliam com mais preocupação a situação
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Quadro 2.3 – Peerceções sobre a situação económica do país relativa à situação 
                      antes do 25 de abril (%)

                              Criminalidade      Situação            Nível          Convivência     Desemprego    Desigualdades    Educação                               e insegurança     económica         de vida      social e civismo                                sociais                  

Melhor                 5,1             42,4           56,8            41,7             7,3             24,5          69,3
Na mesma            8,0             11,9           11,2            19,2             7,9             28,7          10,1
Pior                     80,8             36,6           25,5            28,2           78,8             37,8          14,5
NS/NR                6,1               9,1             6,5            10,9             5,9              9,0            6,1

Resultados do inquérito «40 anos do 25 de abril», realizado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa e semanário Expresso, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian; amostra de 8563 indivi-
duais.
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com a violência, sendo, apesar disso, os menos afetados por ela, merecerá dis-
cussão ulterior. Nas próximas duas secções deste capítulo debruçaremos, assim,
a nossa atenção de forma mais detalhada sobre o caso português nas duas di-
mensões, a urbana e a familiar, que demonstraram ter relações inesperadas com
a preocupação com a violência.

Violência urbana e suas perceções em Portugal
A urbanização é um processo especialmente avançado nas sociedades oci-

dentais. O espaço urbano e o espaço público constituem o palco por excelência
da vida coletiva nas suas dimensões sociais, económicas, políticas, culturais.
Assim, a dimensão urbana resulta crucial para uma compreensão da violência
e suas perceções sociais. Entre as características do espaço urbano é importante
salientar que a cidade é o lugar onde as diferenças se concentram e têm as suas
expressões visíveis, especialmente numa época marcada pela mobilidade e imi-
gração global (Sassen 1998). A presença visível das diferenças pode gerar senti-
mentos de insegurança, especialmente em populações, como as idosas, que
podem perceber as mudanças sociais como uma ameaça ao seu espaço vital.
Sandercock (2002), porém, sublinha a incapacidade das instituições, especial-
mente locais, em lidar com a presença das diferenças e, mais em geral, com os
sentimentos de insegurança.

Assim, as anotações com que abrimos o capítulo sobre a dificuldade de medir
e interpretar a violência e as suas perceções, por um lado, e a relevância das di-
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Figura 2.6 – Perceções negativas sobre a situação económica do país 
 relativa à situação antes do 25 de abril por escalão etário (%)

Elaboração dos autores sobre os resultados do inquérito «40 anos do 25 de abril».
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mensões políticas na geração dos sentimentos de insegurança, por outro, resul-
tam especialmente significativas em relação ao contexto urbano. Nas últimas
duas décadas, aliás, as cidades e metrópoles ocidentais foram caracterizadas por
uma generalizada diminuição dos crimes violentos mas, ao mesmo tempo, a
preocupação com a violência generalizava-se e assumia um papel crucial nas
agendas políticas e mediáticas (van Dijk et al. 2007; ICPC 2012). Este paradoxo
foi explorado desde perspetivas diferentes: Epstein (1998) critica o urbanismo
de cariz modernista pela produção de espaços urbanos que podem gerar medo;
Sandercock (2002) sugere um olhar para as economias políticas do medo do
crime urbano; Abu-Orf (2013) propõe uma teoria para as relações entre medo
no espaço urbano e políticas de planeamento.

Estes paradoxos parecem ter uma relevância especial no caso português, por
ser este um país que apresenta taxas especialmente baixas de criminalidade vio-
lenta no espaço urbano quando comparadas internacionalmente (van Dijk et
al. 2007; Tulumello 2017). Foi anteriormente notado como, distintamente do
que aconteceu noutros países ocidentais, em Portugal os anos 90 e o início dos
anos 2000 são caracterizados por um incremento dos crimes: trata-se de peque-
nos roubos e assaltos, ou seja, de uma «relativa saturação de crimes, mas [...]
cada vez menos violentos» (Ferreira 2003, 41). Ainda por cima, os inquéritos
de vitimização mostram, na mesma época, uma redução de vítimas de crime
(van Dijk et al. 2007) e um incremento das querelas (id., ibid., 110): este facto
sugere que, mais do que por um incremento de violência, essa década caracte-
riza-se por um incremento de eficácia das medidas de repressão. Com certeza,
a última década é caracterizada por diminuições significativas nas taxas de cri-
minalidade violenta (Tulumello 2017). Também o envolvimento de jovens em
atos criminais é um fenómeno em redução (Perista et al. 2012).

Duas perguntas do inquérito permitem avançar algumas reflexões sobre a di-
mensão urbana da violência juvenil, nomeadamente a presença de bandos e
gangues e brigas violentas com utilização de armas (quadro 2.4). Pouco mais
de um jovem português em cada oito apercebeu-se da presença de bandos de
jovens no seu bairro, um valor significativamente inferior ao das outras regiões
(13%, contra 23% na amostra global), enquanto quase um em cada três declara
ter presenciado pelo menos uma briga violenta no ano precedente, um resul-
tado ligeiramente superior à média da amostra e significativamente superior ao
da vizinha Espanha (29% contra 21%). Uma análise multivariada foi utilizada
para estudar se a presença de brigas tem variação em diferentes contextos so-
cioeconómicos e geográficos (quadro 2.5).

Educação, sexo e condição económica dos inquiridos não estão correlacio-
nados de forma significativa com a presença de brigas violentas. A localização
geográfica demonstra significância e um impacto leve: os inquiridos que não
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residem em Lisboa presenciaram mais brigas violentas do que os residentes na
capital. Numa análise superficial, este resultado pode parecer contraintuitivo
porque Lisboa é o município com as taxas maiores de crime no país. Mas deve-
-se lembrar que a população efetivamente presente em Lisboa triplica quotidia-
namente por causa das comutações para trabalho. Similarmente, Lisboa é des-
tino das movimentações nocturnas de milhares de jovens, especialmente nos
bairros históricos do Bairro Alto, Cais do Sodré e Santos. A câmara municipal
tem recentemente demonstrado alguma preocupação com os bairros da vida
nocturna, preocupações que tiveram concretização no Bairro Alto, sob a forma
de medidas restritivas para os bares e instalação de um sistema de videovigilân-
cia. Um outro sistema de vigilância deve vir a cobrir, entre outras áreas, o Cais
do Sodré. É, de qualquer forma, importante sublinhar como estas grandes con-
centrações de jovens, embora tenham causado alguma conflitualidade com as
populações residentes, não resultaram em taxas de crimes violentos superiores
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Quadro 2.4 – Perceções de violência urbana (%)

                                           Global   Portugal   Espanha      Brasil      México   A. Central    Cone Sul   Região 
                                                                                                                                                                  Andina

Apercebeste-te da
presença de bandos       23%       13%      19%         27%      17%       24%         20%      27%
no teu bairro?

Presenciaste uma
briga com faca ou
armas de fogo nos         

27%       29%      21%        53%      23%       23%         24%      31%

últimos doze meses?

Inquiridos que respondem afirmativamente.

Quadro 2.5 – Correlações bivariadas entre ter presenciado a ocorrência de brigas 
                      com uso de armas e indicadores socioeconómicos

Variável                                                                                 Portugal                                   Global

Educação                                                                     –0,07**                               0,06
1 (nenhuma) a 4 (universitária)

Sexo                                                                              0,03                                  0,00
1 (homem) e 2 (mulher)

Condição económica 1 (AB) a 4 (C)                              0,04**                               0,02

Localidade                                                                  –0,12*                                0,03
1 (capital urbana) e 2 (urbana não capital)                       

Constante: respostas à pergunta «presenciaste uma briga com faca ou armas de fogo nos últimos doze meses?».
Escala: 1 (sim) e 2 (não).
* p < 0,05; ** p < 0,01.
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às das outras áreas da cidade: assim, as políticas de vigilância parecem orientadas
mais para tranquilizar do que para prevenir os escassos crimes (Tulumello 2013).

É, portanto, importante sublinhar como as concentrações de jovens, assim
como alguns seus excessos, têm relações complexas e não diretas, seja com a
concentração de atos criminais, seja, mais em geral, com os fenómenos de vio-
lência. Ferreira (2003) enfatiza duas questões. Por um lado, os fenómenos de
segregação e exclusão urbana costumam gerar – para além de algumas situações
violentas – reações identitárias, como movimentos sociais e subculturas des-
viantes, mas não necessariamente criminais; por outro lado, existe e é generali-
zada uma representação dos jovens como ameaças, especialmente dos perten-
centes a grupos minoritários e provenientes das áreas suburbanas. Aliás, a
presença de atividades desviantes e incivilidades geralmente associadas aos jo-
vens – vandalismo e graffitis –, apesar de não ser diretamente correlacionada
com o perigo de vitimização, é uma das causas dos sentimentos de insegurança
urbana: van Dijk et al. (2007) explicam os sentimentos de insegurança especial-
mente altos nas cidades portuguesas exatamente com a visibilidades destas ati-
vidades, juntamente com a presença de tráfico de droga.

Finalmente, é necessário sublinhar o papel da comunicação social na perce-
ção da violência urbana em termos de espetacularização da violência. Não se
pode esquecer, por exemplo, que o diário mais vendido em Portugal, o Correio
da Manhã,6 é um tabloide sensacionalista que dedica especial atenção à crimi-
nalidade violenta. É significativo o caso do verão de 2008. Nesse ano, o incre-
mento anual do número de crimes violentos – embora inserido na tendência
de diminuição que se iniciou em 2004 – e uma concentração de alguns crimes
especialmente violentos na região de Lisboa no mês de agosto7 foram utilizados
para construir uma campanha mediática sobre crime, insegurança e imigração
(Machado e Santos 2009). A campanha foi capaz de gerar um boom nas perce-
ções de segurança, favorecendo uma reformulação repressiva da política nacio-
nal de segurança (Tulumello 2017).

Violência familiar e suas perceções em Portugal

As perceções sobre a violência familiar podem constituir-se como importan-
tes indicadores da existência (ou não) de uma consciência social sobre este fe-
nómeno (Cardoso et al. 2008). Embora, em termos teóricos, tendamos a con-
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6 Que, com mais de 110 000 cópias vendidas diariamente, detém mais de 50% do mercado
nacional de jornais diários. Seguem-se o Diário de Notícias, com cerca de 60 000 cópias diárias, e
o Público, com menos de 20 000. [cf. www.publico.pt/sociedade/noticia/em-2013-venderamse-
menos-17800-jornais-por-dia-1626560 (consultado em setembro de 2014)].

7 Especialmente uma série de carjackings e o roubo armado de um banco com reféns.
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cordar com o argumento, na prática, no caso da violência em geral e particu-
larmente no que concerne à violência doméstica, algumas cautelas se impõem
na análise destas perceções.

Reforçando a ideia atrás mencionada, a «verdade» quantitativa da violência
nem sempre corresponde à consciência social manifestada pelos atores sociais.
Prova disso é-nos dada pelos resultados da pergunta sobre episódios de violência
física no seu contexto familiar (quadro 2.6).

De todos os jovens dos vários países abrangidos pelo inquérito, somente 2%
dos portugueses respondem afirmativamente, sem que se registem diferenças
de género.8 Esta percentagem contrasta com outras bastante mais significativas,
como é o caso da Espanha (21%) ou do Brasil (37%). Estes resultados têm fra-
quíssima correspondência com o número de pedidos de apoio de vítimas diretas
de crime em Portugal – por exemplo, das 20 642 vítimas que, em 2013, solici-
taram apoio à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima,9 mais de 84,2% foram

Quadro 2.6 – Perceção de violência familiar nos últimos doze meses (%)
                                                
                                           Global   Portugal   Espanha      Brasil      México   A. Central    Cone Sul   Região 
                                                                                                                                                                  Andina

No teu contexto 
familiar houve 
algum episódio de         7%        2%       21%        37%       17%       10%         13%      15% 
violência física nos 
últimos doze meses?

Apercebeste-te da 
existência de 
episódios de
violência física na         

19%       12%       20%        30%       17%       15%         16%      26%

vida de casal dos 
teus amigos?

Inquiridos que respondem afirmativamente.

8 A baixa ocorrência de respostas afirmativas impede averiguar através de uma análise multiva-
riada a existência de diferenças de género. Contudo, é de salientar que a literatura demonstra, de
forma persistente e abundante, que as mulheres tendem a conceber mais atos como sendo vio-
lentos. Este facto aumenta a sua vulnerabilidade e a sua preocupação em relação à violência e con-
duz também a que a sua perceção sobre a ocorrência da mesma seja, por norma, mais elevada do
que a dos homens. Estes tendem, principalmente no que respeita a atos severos de violência física,
a desvalorizar os acontecimentos, não os considerando tão graves quanto as mulheres, ou mesmo
não os reconhecendo sequer como violência (Edleson e Brygger 1986; Schmidtgal 2005). Os dados
deste inquérito relativos à Espanha, onde 21% dos inquiridos respondem afirmativamente à per-
gunta sobre se existiu violência doméstica no seu ambiente familiar, apontam para essa tendência,
já que 17% mais de mulheres do que homens respondem afirmativamente à questão.

9 V. http://apav.pt/apav_v2/images/pdf/Estatisticas_APAV_Relatorio_Anual_2013.pdf (con-
sultado em setembro de 2014).
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alvo de violência doméstica. E este é apenas o número de indivíduos que soli-
citam ajuda. Por outro lado, embora apenas 2% dos jovens relatem ter assistido
a um episódio de violência doméstica no seio da sua família, tal não significa
que haja necessariamente uma ausência de consciência social do fenómeno.
Dados do Eurobarómetro revelam até um aumento da percentagem de portu-
gueses que declaram ter já ouvido falar de violência doméstica sobre as mulheres
(de 91%, em 1999, para 96%, em 2010).10

Tendo presentes as estatísticas que nos aproximam daquilo que é a realidade
da existência de violência doméstica em Portugal, como explicar então estes re-
sultados? Mais do que respostas definitivas, tecemos hipóteses interpretativas
com o fito de sugerir pistas para futura investigação.

Com a consolidação da democracia, a consagração pública de direitos, liber-
dades e garantias fundamentais, bem como a intensificação de campanhas de
prevenção e alerta e ainda a cada vez mais intensa divulgação nos media de si-
tuações de violência familiar, ao mesmo tempo que se assiste a uma maior sen-
sibilização para o fenómeno, verifica-se uma diminuição dos níveis de tolerância
para com o mesmo. Algumas vítimas podem sentir-se mais protegidas do ponto
de vista policial e legal, o que contribui para o aumento do número de queixas.
Porém, e justamente porque o fenómeno é socialmente menos tolerado, pode
dar-se o caso de outras vítimas sentirem mais vergonha, tendendo, assim, o fe-
nómeno a permanecer silenciado.

Por outro lado, e apesar de globalmente se verificar uma crescente intolerância
para com os atos de violência praticados no espaço doméstico, a verdade é que
este é um fenómeno social enraizado na cultura portuguesa (Casimiro 2011).
Para um país onde até há pouco tempo se ouviam ditados como «entre marido
e mulher ninguém mete a colher», muitas situações, ainda hoje, tenderão a não
ser reconhecidas como agressões. Apesar da mudança de mentalidades, esta per-
meabilidade à violência verifica-se também entre as camadas mais jovens da po-
pulação que, segundo alguns autores, continuam a percecionar como não vio-
lentos atos já passíveis de serem considerados crimes. A este propósito, Cardoso
et al. (2008, 1) referem que «vários autores alertam para o facto de ser precisa-
mente na adolescência que [...] se consolida a aceitação da violência como uma
versão do amor, ou que se adere mais facilmente a alguns ‘mitos culturais’ sobre
as relações íntimas, como, por exemplo, associar o amor ao sofrimento subja-
cente no célebre provérbio ‘quanto mais me bates, mais gosto de ti’».

Outro aspeto a ter em consideração é que no inquérito aos jovens ibero-ame-
ricanos as duas questões colocadas remetem para uma dimensão específica da

10 V. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_344_en.pdf (consultado em setem-
bro de 2014).
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violência – a física. Sobre isso, importa sublinhar que, pese embora a sobreva-
lorização dos media de episódios mais dramáticos e violentos, o que poderia
sugerir um aumento da violência física, a verdade é que entre 1995 e 2007 se
verificou até uma melhoria global na prevalência da violência doméstica, con-
cretamente na violência exercida sobre as mulheres (Lisboa et al. 2009). Este
dado poderá, em certa medida, contribuir para explicar a baixa percentagem de
indivíduos a reportar a ocorrência de episódios de violência física no seu con-
texto familiar.

Já no que respeita à perceção que os jovens têm sobre a violência doméstica
ocorrida junto de casais amigos verifica-se que, especificamente para o caso por-
tuguês, a percentagem dos que referem ter conhecimento dessas ocorrências é
maior (situa-se nos 12%) do que a dos inquiridos que respondem afirmativamente
à questão sobre a ocorrência de violência no seu ambiente familiar (quadro 2.6).
Este dado, que confirma, por exemplo, os resultados do Eurobarómetro,11 parece
sugerir a necessidade, entre os portugueses, de procurar transmitir uma imagem
em conformidade com a normalidade social, com a ideia de uma história de vida
límpida, parecendo pouco tentados a reconhecer ser a violência doméstica um
problema que os afete.

Equacionámos que, por hipótese, poder-se-ia verificar uma correlação entre
a perceção da ocorrência de violência e o nível de educação e condição econó-
mica, ou seja, quanto mais elevados os níveis de escolaridade e a condição eco-
nómica, maior a sensibilidade em relação ao fenómeno da violência e, conse-
quentemente, maiores as probabilidades de aumentarem as respostas positivas
à questão da ocorrência de violência no seio de casais amigos. Contudo, a aná-

Quadro 2.7 – Correlações bivariadas entre a perceção de violência doméstica
                      e indicadores socioeconómicos

Variável                                                                                 Portugal                                   Global

Educação
1 (nenhuma) a 4 (universitária)                                    –0,05**                               0,00

Sexo
1 (homem) e 2 (mulher)                                              –0,02                                 –0,03

Condição económica
1 (AB) a 4 (C)                                                                0,05**                             –0,06

Constante: respostas à pergunta «tens-te apercebido da existência de episódios de violência física na vida de
casal dos teus amigos nos últimos doze meses?». Escala: 1 (sim) e 2 (não).
* p < 0,05; ** p < 0,01.

11 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_344_en.pdf (consultado em setembro
de 2014).
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lise multivariada realizada (quadro 2.7), revela que, apesar de haver alguma cor-
relação, ela não é significativa. É provável que estes resultados pudessem ser
mais expressivos caso o número de inquiridos a responder afirmativamente às
questões sobre violência fosse mais elevado.

Conclusões

Neste capítulo explorámos a violência e suas perceções numa perspetiva com-
parativa entre Portugal e os outros países da região ibero-americana. Iniciámos
por caracterizar as tendências gerais de violência nos diferentes contextos geo-
gráficos em relação às dinâmicas institucionais, temporais, sociais. Embora seja
evidente uma grande variabilidade geográfica e temporal – lembre-se, por exem-
plo, o caso do boom da violência no México –, pode salientar-se uma dualidade
de grande escala entre a Península Ibérica e a América Latina, por ser a primeira
um dos contextos menos violentos do globo. 

A análise dos resultados do inquérito, porém, demonstra como é difícil en-
contrar relações diretas entre a violência como facto e as suas perceções. En-
contramos pouquíssimas correlações robustas entre a forma como os jovens
percecionam a violência e a sua efetiva presença, assim como com as caracteri-
zações sociais – idade, condições socioeconómicas, sexo, níveis de educação.
Ao invés, a existência de perceções gerais de insegurança – relativas a dimensões
sociais ou individuais, como o trabalho, a saúde, a qualidade de vida – resultou
ser o único preditor de perceções de insegurança relativo à violência. Estes re-
sultados confirmam as evidências de Dammert e Malone (2006) sobre o medo
do crime no Brasil, na Argentina e no Chile, estendem-nas aos jovens ibero-
-americanos e confirmam que as hipóteses mais frequentemente utilizadas no
debate público em relação à preocupação com o crime (condição económica,
sexo, presença de crime) são pouco ou nada eficazes para explicar as perceções
da gravidade da violência. Assim, como sugerem Dammert e Malone (2006,
37), lidar com o crime violento em si pode não ser suficiente para diminuir a
preocupação com a violência e a atenção deve ser dirigida também para outras
fontes de insegurança sentidas pelos indivíduos.

Portugal destacou-se como o contexto onde é mais difícil encontrar preditores
de perceções de violência que não sejam perceções de outras inseguranças. Com
o objetivo de procurar outras explicações, decidimos indagar duas dimensões
espaciais do tema da violência, nomeadamente a violência urbana e a violência
familiar. Ao longo desta exploração foi-se construindo uma imagem bem mais
complexa de Portugal, um contexto caracterizado por uma multiplicidade de
dimensões que reverberam umas com as outras, resumíveis em dois grandes
temas. Primeiro, à escala urbana, embora seja caracterizado por taxas de violên-
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cia residuais, Portugal apresenta uma dimensão muito especifica de tendências
globais que vêm empolar o tema da criminalidade – e a comunicação social
portuguesa parece não ser alheia a estes processos. Segundo, o processo de con-
solidação democrática, assim como dimensões culturais e suas evoluções no es-
paço familiar, sugerem que possa existir uma reduzida tolerância aos fenómenos
de violência que pode resultar de um progressivo incremento de consciência
civil.

Mas queremos concluir enfatizando, uma vez mais, o modo como se vis-
lumbram, entre o povo português, e nos jovens, perceções generalizadas de in-
segurança. Parece-nos manifesto, enfim, como, através da perspetiva da violên-
cia, tivemos algumas evidências de que os jovens portugueses anseiam por
condições para uma renovada confiança no seu passado, presente e futuro. 
E que essa confiança não pode senão ser construída através de uma abordagem
holística aos problemas de coesão social, económica e cultural à escala local,
nacional e, no contexto da crise económica, europeia.

Os Jovens Portugueses no Contexto da Ibero-América
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