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RESUMO 

 

O presente estudo, integrado numa das etapas intermédias da implementação 

do projecto transnacional STOP ViEW – Stop Violence Against Elderly Women, 

procura validar a pesquisa anteriormente realizada no âmbito do projecto e, 

simultaneamente, avaliar a situação actual e descobrir novos caminhos por 

onde avançar no estudo e intervenção da violência sobre idosos e sobre 

mulheres idosas em particular. Para esse efeito, foi utilizada a metodologia de 

focus groups, nos quais se reuniram profissionais com intervenções diversas 

neste campo, sendo a amostra composta por quatro grupos diversificados de 

profissionais e totalizando dezasseis participantes. No geral, os resultados 

reunidos através dos grupos de discussão mostram elevada concordância nos 

contributos dos participantes, indo de encontro ao previamente identificado na 

pesquisa da etapa anterior do projecto. As dificuldades identificadas abrem 

potenciais caminhos de estudo e intervenção, numa busca pela diminuição da 

recorrência e aumento da qualidade e número de apoios disponíveis para as 

pessoas envolvidas em situações de violência específicas e, em particular, 

para as mulheres idosas alvo de violência. 

 

Palavras-chave: violência, idosos, mulheres, profissionais, vítima  



ABSTRACT 

 

The current study, set within one of the intermediate stages of implementation 

of transnational Project STOP ViEW – Stop Violence Against Elderly Women, 

aims to validate the research previously conducted in the project and, 

simultaneously, to assess the existing situation and discover new paths through 

which to go further in the study and intervention on elder abuse in general and 

elderly women abuse in particular. To achieve these goals a focus groups 

methodology was used, in which the input of professionals from different fields 

of intervention was collected; the sample was comprised of 4 diverse groups of 

professionals in a total of sixteen participants. In general the results gathered 

through the groups show a high level of agreement in participants’ contributions, 

supporting the data collected by the research conducted in a previous stage of 

the project. The difficulties identified open potential new paths for study and 

intervention, in a quest for the decrease of recurrence and increase of quality 

and number of support options available for people involved in specific 

situations of violence, particularly elderly women targeted for violence. 

 

Keywords: violence, elderly, women, professionals, victims 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação pretende ser uma análise e reflexão crítica sobre a 

actividade profissional da mestranda, focando mais profundamente um projecto 

em particular, o Projecto STOP ViEW – Stop Violence Against Elderly Women. 

Este projecto europeu constitui-se actualmente como uma das actividades 

centrais da prática profissional da mestranda e, simultaneamente, de elevado 

grau de aplicabilidade real numa problemática com crescente visibilidade. 

 

O projecto parte do facto de a população idosa, e em particular as mulheres 

dentro deste grupo, ser um dos grupos mais vulneráveis aos maus-tratos e à 

violência. Simultaneamente, a prevalência deste fenómeno revelou-se 

extremamente difícil de verificar, já que muitos casos nunca chegam a ser 

revelados pelas vítimas. É necessário que toda a sociedade esteja consciente 

da situação e atenta ao fenómeno para que possa também contribuir para o 

combate a esta forma de violência. 

 

Partindo de um enquadramento da organização na qual a mestranda exerce 

funções e das especificidades deste projecto, passar-se-á pela justificação 

teórica da pertinência do tema, chegando à descrição das metodologias 

utilizadas e procedimentos envolvidos na etapa 3 de implementação deste 

projecto, que envolve profissionais com intervenção quer na área da violência 

quer na população idosa. Será esse conjunto de resultados o ponto de partida 

para a discussão e procura de perspectivas de futuro. 

 

Pretende-se, assim, não apenas descrever a situação mas contribuir para o 

aprofundamento do estudo do fenómeno da violência sobre mulheres idosas. 

Espera-se que, no final deste percurso, o caminho percorrido tenha permitido 

abrir mais uma brecha no muro de silêncio que rodeia a violência sobre 

mulheres idosas.   
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Capítulo 2 – Caracterização da Organização 

 

A ANJAF – Associação Nacional para a Acção Familiar é uma associação sem 

fins lucrativos que tem por fim estimular a solidariedade entre os jovens, a 

família e a comunidade, promovendo os valores da igualdade, da justiça e do 

progresso, através de acções concertadas de desenvolvimento económico, 

social e cultural, que assegurem a representatividade, participação e 

intervenção, de modo a garantir a salvaguarda dos direitos, interesses e 

expectativas das novas gerações. 

 

A ANJAF foi constituída em 23/02/89 e a sua publicação no Diário da 

República - III Série data de 13/05/89, sendo reconhecida como pessoa 

colectiva de utilidade pública, conforme consta do despacho publicado no 

"Diário da República", II Série, n.º253, de 31 de Outubro de 2001 (Apêndice I – 

Identificação da Organização). 

 

A ANJAF é uma entidade formadora acreditada pelos órgãos competentes 

desde 26/01/1998 (sucessivamente INOFOR - Instituto para a Inovação na 

Formação, IQF – Instituto da Qualidade na Formação, DGERT – Direcção 

Geral do Emprego e das Relações do Trabalho), sendo acreditada  nos 

seguintes domínios de intervenção: Organização e promoção de intervenções 

ou actividades formativas; Desenvolvimento/execução de intervenções ou 

actividades formativas; Outras formas de intervenção sócio-cultural ou 

pedagógica, preparatórias ou complementares da actividade formativa ou 

facilitadoras do processo de socialização profissional. 

 

A ANJAF tem como objectivos de intervenção a realização de actividades que 

contribuam para promover a integração sócio-profissional e o desenvolvimento 

sócio-cultural, com vista à promoção de coesão do tecido social. A população-

alvo das actividades desenvolvidas pela ANJAF é a designada como grupos 

expostos ou em situações de exclusão, nomeadamente desempregados de 

longa duração; jovens à procura do primeiro emprego; minorias étnicas e 
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culturais; pessoas em situação de pobreza; famílias monoparentais; mulheres 

com dificuldades de inserção social e idosos. 

 

No que concerne os recursos humanos, em meados de 2012 a equipa da 

ANJAF era constituída por 5 membros da Direcção, 5 Técnicas de projecto, 6 

Ajudantes Familiares e 4 Administrativos, num total de 20 pessoas (Apêndice II 

– Organigrama da ANJAF). É de referir que, no início do ano, a equipa era 

composta sensivelmente pelo dobro das pessoas. 

 

2.1 Principais Actividades da Associação 

A ANJAF desenvolve diversos tipos de serviços à comunidade, como sejam o 

Centro de Apoio ao Conhecimento e Integração (CACI), que é uma estrutura 

local de apoio às populações excluídas ou em risco de exclusão social, 

vocacionada para estimular a procura activa de emprego, estágios e formação 

profissional, aumentando o empowerment e as competências pessoais, 

técnicas e sociais dessas populações. Este serviço destina-se não só a jovens 

à procura do primeiro emprego, a quem procura formação, a quem procura 

estágio, a desempregados, mas também a entidades empregadoras, 

formadoras e agentes locais que pretendam recrutar pessoas para empregos, 

estágios e acções de formação. Também o Centro de Recursos e Biblioteca 

disponibiliza àqueles com menor acesso às novas tecnologias 12 

computadores com ligação à Internet, impressoras e fotocopiadora, para 

elaboração de cartas, currículos, pesquisas de emprego e ainda utilização da 

Internet para lazer. A biblioteca da ANJAF conta com mais de 1350 publicações 

sobre as mais variadas temáticas que podem ser consultadas ou requisitadas 

por quem frequenta este espaço. O Clube Sénior ANJAF destina-se a pessoas 

com mais de 50 anos que pretendam participar activamente em actividades de 

carácter lúdico–recreativo, proporcionando a frequência de aulas sobre 

temáticas diversas bem como de outras actividades, de forma a combater o 

isolamento e a exclusão social dos/as idosos/as. O Gabinete de Apoio às 

Famílias (GAF) oferece gratuitamente Atendimento Social e Acompanhamento 

Psicológico à comunidade em geral mas com especial incidência em famílias 
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em situação de risco, pobreza e exclusão social. O Portal de Emprego 

apresenta-se como uma plataforma de acesso privilegiado a informação sobre 

emprego, concursos públicos, estágios, formação profissional, voluntariado e 

cidadania; para além da divulgação diária de novas ofertas de emprego e de 

formação profissional, são também disponibilizadas áreas para a construção e 

colocação on-line dos curricula dos candidatos, bem como informações e links 

úteis relacionados com técnicas de procura de emprego, trabalho no 

estrangeiro ou criação do próprio emprego. A Residência Universitária ANJAF 

oferece uma resposta habitacional de qualidade a 27 estudantes do ensino 

público e privado, professores/as, investigadores/as ou outros indivíduos que, 

por motivos profissionais, estejam envolvidos em actividades ligadas ao ensino 

e que se encontrem na região de Lisboa inseridos/as em Universidades ou 

Institutos distantes da sua morada. A ANJAF tem também um Serviço de Apoio 

Domiciliário (ANJAF-SAD), uma resposta social que consiste na prestação de 

cuidados individualizados e personalizados, no domicílio, a indivíduos e 

famílias quando não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a 

satisfação das necessidades básicas e/ou actividades da vida diária; são 

atribuições do SAD o fornecimento e distribuição de refeições ao domicílio, 

cuidados de higiene diária e conforto pessoal, tratamento de roupas, entre 

outros serviços, sendo os destinatários destes serviços pessoas adultas – 

pessoas idosas, pessoas em situação de dependência, pessoas portadoras de 

deficiência e outros, em situação de maior risco de perda de independência e 

autonomia. O Departamento de Formação oferece à comunidade geral e a 

grupos específicos, formação em áreas diversas, a qual é composta por 

formação financiada (gratuita para os participantes), não financiada (particular) 

e enquanto entidade formadora externa (contratada por outras entidades para 

desenvolver formações específicas). Uma área recente na actividade da 

ANJAF é a ANJAF Consultores Sociais: a criação de uma área especializada 

em consultoria social surge da necessidade de colocar no mercado novas 

soluções para as organizações que pretendam responder aos desafios de um 

mercado cada vez mais exigente, ajudando-as a desenvolver acções e 

intervenções positivas na sociedade em diversas vertentes; os serviços são 



5 

 

diversos e estão orientados para as Empresas, Autarquias, Associações 

Empresariais, Associações de Desenvolvimento, IPSS, ONG’s e outras 

entidades de carácter público ou privado. Adicionalmente, a ANJAF é membro 

com participação regular em diversas Redes, como as Redes Sociais de 

Lisboa, Porto e Aveiro, o Conselho Municipal da Juventude de Oeiras, a rede 

europeia Tandem Plus, entre outras; neste contexto, especial destaque merece 

a World Family Organization, no âmbito da qual a ANJAF tem aprofundado e 

desenvolvido parcerias bem como participado/organizado actividades diversas. 

 

A nível nacional, a ANJAF encontra-se a desenvolver dois projectos: o Projecto 

“Educar para Mudar” (Regiões Norte e Centro, entre 2011-2013) que, aprovado 

e financiado pelo POPH - Programa Operacional Potencial Humano, pretende 

sensibilizar, qualificar e capacitar agentes envolvidos nos processos de 

intervenção e de tomada de decisão na área da igualdade de género e 

prevenção e combate à violência de género; o “Programa de Educação 

Financeira”, financiado anualmente desde 2009 pela Fundação Montepio, 

oferece Workshops de Educação Financeira a jovens, adultos e técnicos em 

todo o país para que compreendam a importância da planificação/gestão dos 

seus gastos vs. os seus rendimentos, elaborem o seu orçamento familiar 

adequadamente e possam prevenir situações de eventual endividamento. 

 

A ANJAF desenvolve também diversos Projectos Transnacionais, 

nomeadamente: o projecto GPS - Gender Problems Scanning Techniques, 

financiado pelo Programa Grundtvig e que, com uma parceria composta por 

entidades da Hungria, Portugal, Turquia, Alemanha, Áustria, pretende utilizar 

diferentes métodos e técnicas para identificar diferentes campos da 

Desigualdade de Género; o projecto “Transcompetences - Transparency of 

Officials’ generic competences and opportunities for developing them”, 

financiado pelo Programa Leonardo Da Vinci que, com parceria composta por 

Polónia, Itália, Alemanha, Holanda, Portugal, pretende propor uma solução 

que, uma vez aplicada ao modelo de Curriculum Vitae Europeu Europass, irá 

contribuir para um aumento da transparência e comparabilidade das 
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competências adquiridas pelos cidadãos europeus, principalmente aqueles que 

trabalham ou irão trabalhar em cargos da administração pública; o projecto 

“H&S - Training Program for Health and Safety in Cleaning Industry”, com 

financiamento do Programa Leonardo Da Vinci e parceria entre Itália, Portugal 

e Espanha, propõe-se disponibilizar, ao maior número possível de entidades 

formativas e empresas, metodologias e instrumentos formativos cativantes, 

multilingues e facilmente utilizáveis também por trabalhadores migrantes, 

fornecendo no entanto a informação necessária para assegurar as indicações 

específicas da segurança laboral naquela função; o projecto “Volunteers for 

Families”, financiado pelo programa Grundtvig e envolvendo uma parceria entre 

Portugal, Itália, Alemanha, Turquia, pretende sensibilizar activamente para o 

estado e as necessidades do voluntariado em toda a Europa, envolvendo 

organizações de voluntários que trabalham com famílias, as famílias que 

recebem a ajuda de voluntários e também as organizações que operam na 

aprendizagem ao longo da vida e na área social, este projecto visa avaliar as 

realidades dos diferentes países nesta matéria e compará-las a diversos níveis; 

o projecto “Working In Heritage II”, financiado pelo programa Leonardo da Vinci 

e com uma parceria entre Espanha, Portugal, Grécia, Itália, que é um projecto 

especificamente destinado aos alunos do Centro Albayzin (Espanha), 

proporcionando-lhes um período de estágio de cerca de 3 meses em Portugal, 

Itália ou Grécia; e ainda o projecto “STOP ViEW - Stop Violence Against Elderly 

Women”, financiado pelo Programa Daphne e que, com uma parceria 

composta por Itália, Portugal, França, Bulgária, Espanha e Eslovénia, pretende 

analisar e intervir sobre o fenómeno da violência contra mulheres idosas que 

continua a ser um tabu social e cultural no terrível silêncio que rodeia a 

violência contra as mulheres. 

 

2.2 Integração na Organização 

O percurso da mestranda nesta organização foi de gradual e progressiva 

acumulação e integração de funções.  
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A entrada na organização deu-se em Janeiro de 2008, no contexto do estágio 

curricular do curso de Gestão de Instituições Sociais – Recursos Humanos, 

promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Este estágio 

teve a duração de 3 meses e as tarefas desenvolvidas foram essencialmente 

associadas ao expediente geral de escritório, comunicação (actualização e 

tradução do website) e gestão de recursos humanos, nomeadamente com a 

criação da “Ficha de caracterização de colaboradores” implementada na altura 

e ainda em utilização actualmente.  

 

Após a conclusão do referido curso, a mestranda recebeu uma proposta de 

permanência na organização através de estágio profissional. Este estágio teve 

a duração de 9 meses e nele teve início a participação em projectos 

transnacionais e nacionais de continuidade. São de salientar, a nível nacional, 

actividades como a de ministração de formação no âmbito da Promoção de 

Competências Parentais, Gestão de Conflitos e Educação Financeira bem 

como a consulta de Psicologia no Gabinete de Apoio às Famílias. Já a nível 

internacional, foi desenvolvido na totalidade o projecto “Youth Inclusion 

Policies”, financiado pelo programa Juventude em Acção e teve início o 

projecto “TIMSAP - Transfert d’Innovation et de Méthode pour les Services à la 

Personne”, sendo os resultados deste ultimo ainda utilizados no presente, 

concretamente na formação profissional de Ajudantes Familiares promovida 

pela Obra Social das Irmãs Oblatas para as suas utentes, da qual a ANJAF é 

entidade formadora. Neste período decorreram ainda inúmeras outras 

actividades, como o recrutamento e selecção de formandos/as para os cursos 

a iniciar, a elaboração de newsletters, o envolvimento com todos os níveis de 

gestão da Residência Universitária, a participação com a formação em Inglês 

no Clube Sénior ANJAF ou a elaboração de candidaturas a programas 

diversos, nomeadamente ao POPH – Programa Operacional do Potencial 

Humano (QREN) ou ao programa GRUNDTVIG da União Europeia.   

 

Terminado o período de estágio profissional, seguiu-se o convite para 

estabelecer contrato de prestação de serviços, mantendo todas as funções 
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anteriores mas assumindo, simultaneamente, um papel de assessoria directa 

ao Presidente da Associação. Inicia-se nesta altura a colaboração em 

actividades relacionadas com a World Family Organization bem como a 

consolidação da participação em Projectos transnacionais, como o já 

mencionado TIMSAP ou outros como o projecto Bringing Up the Children: Who 

is Joining the Process ou o projecto FRO – Family Responsible Organizations, 

todos já concluídos presentemente.   

 

Actualmente o vínculo laboral evoluiu para contrato a termo certo, tendo 

mantido a categoria profissional de Técnica de Projecto e salientando-se as 

actividades e tarefas essencialmente ao nível do ANJAF-SAD (Serviço de 

Apoio Domiciliário), GAF (Gabinete de Apoio às Famílias), Residência 

Universitária, Formação, Organização Mundial da Família e vários Projectos 

Transnacionais. 

 

No Gabinete de Apoio às Famílias as tarefas prendem-se com a consulta de 

Psicologia a jovens e famílias; actualmente está apenas uma jovem em 

seguimento tendo todos os processos em curso sido terminados uma vez que, 

devido a contingências orçamentais, o serviço está em processo de 

encerramento. Na Residência Universitária, responsável pela gestão executiva 

e administrativa da residência e acolhimento dos residentes, sob orientação da 

Directora de Acção Social e do Presidente da Organização. No Serviço de 

Apoio Domiciliário, exercício de funções de Direcção Técnica. A nível da 

Formação, elaboração e ministração de acções de formação diversas, 

nomeadamente do âmbito da promoção de competência parentais, gestão do 

orçamento familiar, gestão de conflitos, organização e gestão de grupos de 

auto-ajuda, entre outros; adicionalmente, actividades de acompanhamento da 

formação junto do conjunto de formandos/as, nomeadamente através do 

módulo “Balanço das Actividades Desenvolvidas”. No âmbito da World Family 

Organization, apoio ao Vice-Presidente para os Assuntos Legais e 

Administrativos da WFO e à Secretária do Conselho Executivo da Região 

Europa da WFO (respectivamente Presidente e Directora na ANJAF); eleita 
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Secretária da Comissão Executiva do Comité Nacional Português da World 

Family Organization em Setembro de 2011; tarefas associadas à organização e 

análise de pedidos de afiliação; elaboração de documentos diversos; apoio na 

organização da conferência europeia e mundial. Adicionalmente, existem 

tarefas associadas ao expediente geral de escritório e Assessoria ao 

Presidente do Conselho Executivo, como sejam atendimento telefónico e 

elaboração de correspondência e contactos diversos com fornecedores de 

serviços; elaboração de candidaturas a diversos programas de financiamento, 

apoio administrativo ao Presidente, representação da organização em reuniões 

e eventos oficiais (Comissão Social de Freguesia; Conselho Municipal de 

Juventude; etc.). Por último, ao nível dos Projectos Transnacionais de um 

modo geral, elaboração de candidaturas, desenvolvimento dos projectos, 

participação em reuniões transnacionais, realização de relatórios de 

acompanhamento e avaliação, comunicação com os parceiros e entidades 

financiadoras. No que concerne o Projecto STOP ViEW, as tarefas envolvem 

todo o desenvolvimento do projecto; participação nas reuniões transnacionais 

do projecto; apresentação da participação portuguesa na Conferência Europeia 

Volunteering in Helping Families (Outubro 2011); tradução de documentos 

gerais de divulgação do projecto; preparação das acções de formação e grupos 

de auto-ajuda previstos; apoio à gestão financeira do projecto, supervisão da 

pesquisa para a primeira fase do projecto (análise das realidades nacionais de 

cada parceiro) e organização do relatório global desta fase; organização, 

divulgação e dinamização das sessões de sensibilização/informação e grupos 

de discussão em Lisboa. 
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CAPÍTULO 3 – CARACTERIZAÇÃO DA ACTIVIDADE: PROJECTO STOP VIEW 
 

Este projecto é financiado pelo Programa Daphne da Comissão Europeia. De 

acordo com documentos oficiais da Comissão Europeia: «A 20 de Junho de 

2007, o Parlamento Europeu e o Conselho adoptaram a Decisão 

N.º779/2007/CE que cria para o período de 2007 a 2013, o programa 

específico “Daphne III” no âmbito do programa geral “Direitos Fundamentais e 

Justiça”, de forma a contribuir para a prevenção e combate à violência contra 

as crianças, os jovens e as mulheres e para a protecção das vítimas e dos 

grupos de risco.» (Direcção-Geral de Justiça, Liberdade e Segurança da 

Comissão Europeia, 2010, p. 1). 

 

Relativamente aos objectivos deste Programa: «O objectivo geral do Programa 

Daphne III da Direcção-Geral de Justiça, Liberdade e Segurança da Comissão 

Europeia é contribuir para a protecção das crianças, dos jovens e das mulheres 

contra todas as formas de violência e obter um nível elevado de protecção da 

saúde, do bem-estar e da coesão social. O programa deve contribuir, em 

particular no que respeita às crianças, aos jovens e às mulheres, para o 

desenvolvimento das políticas comunitárias, mais especificamente no domínio 

da saúde pública, dos direitos humanos e da igualdade entre homens e 

mulheres, bem como de acções de protecção dos direitos da criança e de luta 

contra o tráfico de seres humanos e a exploração sexual. O objectivo 

específico do programa é contribuir para a prevenção e combate de todas as 

formas de violência pública ou privada contra as crianças, os jovens e as 

mulheres, incluindo a exploração sexual e o tráfico de seres humanos, através 

da adopção de medidas de prevenção, assim como de ajuda e protecção às 

vítimas e aos grupos de risco.» (Direcção-Geral de Justiça, Liberdade e 

Segurança da Comissão Europeia, 2007, p. 1) 

 

Integrando-se nos objectivos deste programa, o projecto STOP ViEW reúne 

parceiros de 6 países europeus (Itália, França, Portugal, Espanha, Eslovénia e 

Bulgária), num esforço para sensibilizar a opinião pública para uma questão 

que continua a ser pouco discutida e pouco visível: a violência sobre mulheres 
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idosas. Apesar de ser reconhecida como uma fatia muito relevante das vítimas 

de actos de violência, este grupo em particular, pelas suas características 

específicas, acaba muitas vezes por não ser detectado pelas estatísticas 

oficiais, mostrando-se frequentemente as suas histórias extremamente difíceis 

de identificar e descrever através das metodologias habituais (Apêndice III – 

Ficha-Resumo do projecto STOP ViEW). 

 

3.1  Enquadramento do projecto nas actividades da ANJAF 

A ANJAF, ao longo da sua história, participou em dezenas de projectos 

transnacionais, estabelecendo redes de parceria muito alargadas e 

considerando esta uma dimensão fulcral da sua intervenção. O 

desenvolvimento de instrumentos diversos bem como a partilha de 

experiências com entidades públicas e privadas, grandes e pequenas, com e 

sem objectivos de lucro, de inúmeros países, constituem-se como uma mais-

valia da actividade desta associação. 

 

É de salientar que a ANJAF pretende trabalhar em benefício das famílias, 

sabendo que não há apenas uma forma de intervenção mas sim diversos 

modos a adequar às necessidades específicas de cada família. Deste modo, 

nasceram diferentes serviços com objectivos específicos e diversos, como o 

Gabinete de Apoio às Famílias, o Serviço de Apoio Domiciliário, o Clube 

Sénior, o Portal de Emprego ou o CACI. Adicionalmente, a filosofia de 

intervenção da ANJAF privilegia a formação profissional como uma estratégia 

crucial para a promoção da integração social e profissional, de acordo com os 

seus objectivos de combate à exclusão e promoção de coesão do tecido social. 

Os projectos transnacionais, nomeadamente aqueles vocacionados para ou 

incluindo o tema da formação, constituíram-se como uma das formas de 

desenvolvimento de temáticas e metodologias inovadoras, amplamente 

utilizadas após o término do projecto na implementação de novos projectos de 

formação a nível nacional. 
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Similarmente, as questões da igualdade de género e violência de género têm 

sido também uma prioridade para a ANJAF, com diversas acções passadas e 

presentes na vanguarda da intervenção. Mais recentemente a ANJAF 

identificou um grupo-alvo da intervenção que não apenas se assume como 

tendo crescentes necessidades mas também tem estado e continuará a 

aumentar no futuro: os idosos. 

 

Neste contexto, tendo sido abordada pela entidade italiana (já parceira noutros 

projectos) para desenvolvimento de um projecto europeu com enfoque na 

violência sobre mulheres idosas e prevendo actividades diversas como acções 

de sensibilização e formação ou o desenvolvimento de grupos de auto-ajuda 

para idosas em situação ou risco de violência, a ANJAF aceitou 

entusiasticamente a participação no Projecto STOP ViEW – Stop Violence 

Against Elderly People. 

 

3.2 Descrição do projecto STOP ViEW 

Este projecto, focado na violência sobre mulheres idosas, tem o seguinte 

objectivo geral: aumentar o conhecimento das motivações e consequências do 

fenómeno, a nível nacional e europeu, e ajudar a criar maior consciência e 

sensibilidade às necessidades e dificuldades enfrentadas pelas mulheres 

idosas de forma a proporcionar-lhes maior protecção em situação de abuso, 

agir preventivamente em situação de risco e tornar as suas vidas mais seguras. 

 

O projecto tem como objectivos específicos: aumentar a consciencialização e 

aprofundar o conhecimento do fenómeno da violência contra mulheres idosas 

através da partilha de análises, experiências e boas práticas a nível nacional e 

transnacional; dar visibilidade social a este problema através de um programa 

intensivo de sensibilização, informação e comunicação; preparar organizações, 

serviços e associações que fornecem serviços sociais aos idosos para 

desenvolverem novas abordagens e ferramentas para o reconhecimento do 

fenómeno, a avaliação dos requisitos e a garantia dos serviços de suporte e 

protecção das pessoas no terreno; criar redes de apoio social e experimentar 
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iniciativas de apoio e auto-ajuda de forma a aumentar os níveis de segurança e 

solidariedade nos locais em que as mulheres idosas vivem e socializam, 

através do envolvimento directo dos beneficiários e associações; divulgar os 

resultados e produtos do projecto de modo a ajudar a estimular um intercâmbio 

social mais abrangente, promover a transferibilidade de experiências positivas 

e expandir a rede de colaboração a nível nacional e europeu.  

 

O Projecto STOP ViEW está organizado em sete etapas, numeradas de 0 a 6, 

distribuídas temporalmente entre Fevereiro de 2011 e Fevereiro de 2013 

(Apêndice IV – Cronograma de Implementação do Projecto). 

 

Ao longo das várias etapas, as actividades vão-se sucedendo, ora sequencial 

ora simultaneamente. Deste modo, ao longo de praticamente todo o projecto, 

em qualquer momento há mais do que uma etapa em curso, mesmo excluindo 

a etapa 0, que é transversal a todo o projecto. 

 

As etapas são as seguintes: Etapa 0 - Gestão e Coordenação do Projecto; 

Etapa 1 - Análise e discussão da temática da Violência Sobre Mulheres Idosas; 

Etapa 2 - Campanha de Informação e Comunicação; Etapa 3 - Sessões de 

Informação/Sensibilização e Focus Groups; Etapa 4 - Workshops de Formação; 

Etapa 5 - Implementação de Acções de Solidariedade no terreno; Etapa 6 - 

Disseminação dos Resultados (Apêndice V – Etapas de Implementação do 

Projecto) 

 

Espera-se que, através e na sequência das diversas actividades deste projecto, 

as mulheres idosas vítimas de violência consigam libertar-se do silêncio, do 

medo e da impotência. Pretende-se também que se criem novas intervenções 

positivas e protecções mais eficazes neste contexto. 

 

3.3 Justificação Teórica 

A Europa é o continente com a maior proporção de idosos e o envelhecimento 

é um processo pelo qual a maioria da população está a passar. 
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A população idosa é um dos grupos mais vulneráveis aos abusos, aos maus-

tratos e/ou à violência e, simultaneamente, a violência contra idosos 

permanece quase invisível aos olhos da sociedade. A sua prevalência é 

extremamente difícil de verificar, os dados disponíveis são apenas uma parte 

da realidade escondida, já que muitos casos não são revelados pelas vítimas.  

 

A perspectiva de género está ausente, geralmente, dos estudos relativos à 

população idosa. A transversalidade ou o mainstreaming da perspectiva de 

género constitui uma estratégia que permite revelar as desigualdades que 

afectam de forma diferente os homens e as mulheres. O processo de 

envelhecimento tem um impacto distinto nos homens e nas mulheres, 

nomeadamente em consequência dos diferentes papéis que desempenharam 

ao longo da vida. 

 

A confluência de factores como o sexo e a idade (associados aos preconceitos 

sexuais ou etários) faz com que as mulheres idosas se tornem um grupo com 

um risco elevado de sofrer alguma forma de violência ou abuso. Estão mais 

indefesas devido às dificuldades em pedir ajuda, não têm conhecimento 

suficiente sobre os recursos disponíveis e receiam, muitas vezes, planear uma 

vida longe dos seus agressores. Frequentemente, também não sabem 

exactamente o que é violência e muitas não consideram os maus-tratos por 

parte de um membro da família como uma forma de violência. 

 

É necessário analisar esta questão detalhadamente e tentar homogeneizar os 

critérios e os indicadores que permitem a detecção e uma estimativa fiável do 

fenómeno. É necessário dar visibilidade às necessidades e aos problemas 

vividos pelas mulheres idosas, reconhecer as suas características específicas e 

as necessidades das mulheres que sofrem de violência, já que estas podem ter 

implicações significativas no seu comportamento e nas suas reacções à 

violência, bem como no acesso a serviços e apoios. 
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É necessário fornecer apoio social, psicológico e médico, já que os estudos 

demonstram que um dos principais problemas é o isolamento e a ausência de 

estruturas de apoio, formais ou informais. Nesse sentido, as associações locais 

podem tornar-se uma força ou um factor de protecção e mediação além de um 

apoio e uma ajuda social. 

 

Para prevenir os maus tratos a idosos é necessário promover esforços 

multidisciplinares e coordenados de vários campos e sectores para estimular 

factores de protecção e resiliência. Os cuidadores precisam de ter apoio, 

formação e assistência de forma a evitar que a sobrecarga possa vir a 

influenciar uma situação de atenção inapropriada ou de abusos para com os 

idosos que recebem os cuidados.  

 

É neste contexto que surge o projecto STOP ViEW, procurando fazer-nos 

perceber e lidar de forma mais próxima com o problema da violência contra as 

idosas. Através da pesquisa sobre o fenómeno, a campanha de sensibilização, 

o envolvimento das entidades locais com intervenção no terreno e a criação de 

respostas para cuidadores e idosas em situação ou risco de violência, o 

projecto procura contribuir para a consciencialização da sociedade e o início da 

abordagem destas situações graves de violência que afectam milhões de 

mulheres em toda a Europa. 

 

É, então, este o enquadramento do projecto, surgindo como pertinente, nesta 

ocasião, a realização de uma revisão da literatura sobre as questões 

abordadas. 

 

A Europa está a envelhecer. De acordo com o Relatório World Population 

Ageing 1950-2050 da Organização das Nações Unidas (United Nations, 2002), 

cerca de 15% da população europeia tem actualmente idade superior a 65 

anos e prevê-se que em 2050 este número possa ascender a 50%. O processo 

de envelhecimento altera a estrutura etária da população e os números das 

gerações, apresentando implicações variadas e transversais a diversas áreas. 
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Cada vez encontramos uma população mais envelhecida e que necessita de 

mais cuidados mas, inversamente, cada vez existem menos jovens para 

fornecer esses mesmos cuidados. 

 

Em Portugal, de acordo com os dados provisórios dos CENSOS 2011 do INE - 

Instituto Nacional de Estatística (INE, 2011; INE, 2012), a população com idade 

igual ou superior a 65 anos corresponde a 19% do total da população 

portuguesa. O índice de envelhecimento da população é actualmente de 129, o 

que significa que por cada 100 jovens há hoje 129 idosos. Em 2001 este índice 

era de 102. A maioria destes idosos são mulheres, havendo 72,4 homens por 

cada 100 mulheres de idade igual ou superior a 65 anos. 20% dos agregados 

familiares em Portugal são compostos por pessoas idosas que vivem sozinhas 

(10%) ou com outro/a idoso/a (10%); o número de famílias idosas tem vindo a 

aumentar enquanto diminui o número de agregados familiares multigeracionais.  

 

Este comprovado envelhecimento da população indicia um aumento a médio 

prazo das situações de dependência funcional e emocional, com impacto não 

apenas nos próprios e suas famílias mas na sociedade em geral. 

Simultaneamente, o envelhecimento progressivo da população e a sua 

repercussão em situações de dependência, torna a população mais idosa um 

dos grupos mais vulneráveis aos abusos, aos maus-tratos e à violência. 

 

Segundo Birren e Cunningham (1985, cit. por Paúl 2005, pp 275-276), o 

envelhecimento tem três componentes: 

a) O processo de envelhecimento biológico que resulta da vulnerabilidade 

crescente e de uma maior probabilidade de morrer, a que se chama 

senescência; 

b) Um envelhecimento social, relativo aos papéis sociais, apropriado às 

expectativas da sociedade para este nível etário 

c) O envelhecimento psicológico, definido pela auto-regulação do indivíduo 

no campo de forças, pelo tomar decisões e opções, adaptando-se ao 

processo de senescência e envelhecimento. 
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Há várias formas de enquadrar o envelhecimento humano, umas mais 

biológicas e centradas do envelhecimento físico, outras focadas no processo 

de desenvolvimento iniciado aquando do nascimento e em curso até à morte, 

outras ainda mais centradas nas alterações e adaptações com que é 

necessário lidar nas fases mais maduras da idade adulta. Não sendo possível 

descrever todas as existentes, segue-se uma breve apresentação de algumas 

das mais representativas teorias sobre o envelhecimento do século XX, 

focando aquelas que identificam tarefas ou objectivos a cumprir nesta fase da 

vida.  

 

Na teoria das tarefas de desenvolvimento de Havighurst (1948), este autor 

perspectiva o desenvolvimento humano com base na realização de tarefas, 

cuja superação bem sucedida conduziria ao envelhecimento igualmente bem 

sucedido. As tarefas de desenvolvimento seriam condicionadas por três forças: 

as expectativas da sociedade, a maturação e envelhecimento do corpo e os 

valores e aspirações próprios de cada indivíduo. Havighurst lista as tarefas 

próprias de cada idade, particularmente as da “meia-idade”, definindo em que 

consiste a superação, o desempenho médio e a não superação de cada uma 

das tarefas identificadas (Havighurst e Orr, 1960). 

 

Na sua Teoria Psicossocial do Desenvolvimento Humano, Erikson (1963) 

considerou a vida humana em toda a sua extensão. Defendeu que as 

influências socioculturais contextualizam a manifestação e a resolução das 

crises evolutivas do ciclo da vida. Para Erikson, a maturidade era 

conceptualizada como a conquista do apogeu profissional e a velhice como o 

processo de auto-aceitação, o desenvolvimento de integridade da história 

pessoal e formação de um ponto de vista sobre a morte. A crise psicossocial 

desta etapa é identificada como Integridade versus Desespero e a tarefa de 

desenvolvimento resume-se em Reflectir sobre a própria vida e aceitar o seu 

significado (Erikson, 1963). 
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Nos anos 60 do século XX, James Birren apresentou um modelo, intitulado 

Counterpart Theory, no qual a relação entre as estruturas latentes do 

comportamento (emoção, cognição e motivação) e as situações do presente 

vão contribuir para a organização do comportamento ao longo da idade adulta. 

Esta teoria pressupõe que na velhice há uma selecção do que houve de melhor 

nas fases anteriores e o desenvolvimento presente de algum modo reproduz o 

passado, sendo influenciado por ele (Birren, 1960; Birren, Cunningham e 

Yamamoto, 1983). 

 

Datando de 1968 a publicação original da Teoria da Personalidade, da Idade e 

do Envelhecimento de Bernice Neugarten e colaboradores, esta teoria veio 

integrar o envelhecimento no curso de vida e apresentou dois tipos de 

princípios teóricos de referência: os acontecimentos de transição na vida 

(distinguindo os acontecimentos normativos dos não normativos) e a 

personalidade do indivíduo (pelo seu papel no processo de adaptação às 

diferentes etapas do desenvolvimento psicossocial) (Neugarten, 1996). 

 

Em 1990, e com base nos dados acumulados ao longo dos anos 80 (o 

chamado Berlin Aging Study), Baltes e colaboradores apresentaram a sua 

Teoria do Desenvolvimento e do Envelhecimento, enquadrando o 

desenvolvimento humano em alguns princípios básicos: desenvolvimento ao 

longo do curso de vida; multidimensionalidade e multidireccionalidade; 

equilíbrio constante entre ganhos e perdas; plasticidade; contextualismo como 

paradigma; desenvolvimento como área multidisciplinar. Com base nestes 

princípios, Baltes desenvolveu um modelo psicológico do envelhecimento bem 

sucedido, denominado optimização selectiva com compensações, baseado na 

dinâmica entre ganhos e perdas, num processo de adaptação que resulta de 

três elementos: selecção, optimização e compensação. Este processo 

permitiria envelhecer de um modo mais positivo, seleccionando o mais 

importante, optimizando-o e usando eventuais compensações. Baltes 

debruçou-se ainda sobre aquilo que considerou ser a pragmática fundamental 

da vida e que encontrou maioritariamente e mais desenvolvido entre os idosos: 
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a sabedoria (“wisdom”). Considerando a sabedoria como uma potencial meta 

do desenvolvimento humano tendencialmente perfeito e visando conjuntamente 

o bem-estar pessoal e colectivo, os estudos de Baltes encontram esta 

característica mais desenvolvida nos idosos, apesar do declínio da capacidade 

cognitiva estrutural (Baltes & Smith, 1990; 2003). 

 

Na sua Teoria da Gerotranscendência, Lars Tornstam postulou que o 

envelhecimento humano é caracterizado por um potencial geral direccionado 

para a gerotranscendência, ou seja, para a mudança de uma perspectiva do 

mundo mais materialista e pragmática para uma visão mais cósmica e 

transcendente, geralmente acompanhada por um aumento na satisfação com a 

vida. O conceito de transcendência comporta três níveis de mudança 

ontológica: a nível cósmico (mudanças em relação ao tempo, espaço, sentido 

da vida e da morte, comunhão com o espírito do universo); a nível do self 

(passagem do egocentrismo ao altruísmo, integração dos vários aspectos do 

eu); a nível das relações interpessoais e sociais (prevalência das relações 

profundas e não superficiais, apreciação da solidão, aumento da reflexão) 

(Tornstam, 1997). 

 

Por último, a Teoria Gerodinâmica ou da Bifurcação (Branching Theory) de 

Johannes Schroots, baseando-se na teoria geral dos sistemas, defendeu que o 

envelhecimento dos seres vivos podia ser visto como uma série de 

transformações não lineares, tanto dos processos como das estruturas, numa 

trajectória progressiva, ao longo do ciclo de vida, em direcção a maior 

desordem do que ordem, resultando eventualmente na morte (Schroots, 1996). 

 

No ano Europeu do Envelhecimento Activo e da Solidariedade Entre Gerações, 

surge como adequado focar o modo como, genericamente, a sociedade vê e 

avalia a camada mais idosa da população. 

 

As atitudes de maior prevalência em relação aos idosos são de avaliação 

negativa (Fonseca, Gonçalves e Martín, 2009). A falta de conhecimento sobre 
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esta população e a disseminação de ideias generalizadas sem fundamento 

levam a um conjunto de preconceitos e estereótipos, a que se chama 

internacionalmente Ageism (traduzido, sem consenso, para Português como 

Etarismo), que utilizam a variável idade como a forma de diferenciar as 

pessoas (Cavanaugh, 1997). O Etarismo está presente em variadíssimos 

domínios e das mais diversas formas: desde as representações dos idosos nos 

media enquanto pessoas isoladas, dependentes, incapazes e em decadência, 

até à questão (tão discutida na actualidade) da sustentabilidade dos sistemas 

de segurança social baseados numa pirâmide etária que hoje em dia está 

invertida, passando pela linguagem e comportamentos quotidianos, nos quais 

há uma elevada carga de condescendência e desvalorização que, muitas 

vezes, não reconhece aos idosos sequer a capacidade de tomar decisões 

sobre a sua própria vida, delegando essas decisões nas instituições ou 

familiares. E o que se verifica, na generalidade, é que esta avaliação 

tendenciosa do envelhecimento está presente desde idades muito precoces 

(Fonseca, Gonçalves e Martín, 2009). 

 

O ciclo de vida familiar caracteriza-se por ser um conjunto de acontecimentos 

universais, sequencialmente previsíveis, indutores de mudança e adaptação 

formal ou simbólica de organização familiar, sendo o casamento, a 

maternidade e paternidade, exemplos destes acontecimentos chave em torno 

dos quais o indivíduo se ajusta de forma a conseguir organizar o seu projecto 

de vida (Relvas, 2000). 

 

Pensando nas famílias, de uma perspectiva de ciclo vital, surge-nos 

genericamente a divisão do percurso de vida familiar em 8 estádios, com 

tarefas próprias, com processos emocionais de transição e com mudanças 

necessárias ao processo de desenvolvimento (Relvas, 2000). Podemos 

sintetizar o ciclo de vida familiar conforme descreve o quadro da figura 1:  
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Estádio Tarefas 
Processo emocional de 

transição 
Mudanças de 2ª ordem necessárias ao 

processo de desenvolvimento 

Casal sem filhos 

Estabelecimento de uma relação 
conjugal mutuamente satisfatória; 
preparação para a gravidez e para a 
parentalidade 

Compromisso com o novo 
sistema 

Formação do novo sistema conjugal 
Realinhamento das relações com as famílias de 
origem e os amigos de modo a incluir o conjugue  

Famílias com recém-
nascido 

Ajustamento às exigências de 
desenvolvimento de uma criança 
dependente 

Aceitação no sistema dos 
membros da nova geração 

Ajustamento do subsistema conjugal: criar espaço 
para o(s) filho(s) 
 
Assumir papéis parentais 
 
Realinhamento das relações com as famílias de 
origem a fim de nelas incluir os papéis parentais e 
os avós 

Famílias com crianças 
em idade pré-escolar 

Adaptação às necessidades e 
interesses das crianças no sentido da 
sua estimulação e promoção do 
desenvolvimento 

Famílias com crianças 
em idade escolar 

Assumir responsabilidades com 
crianças em meio escolar; 
relacionamento com outras famílias 
na mesma fase. 

Famílias com filhos 
adolescentes 

Facilitar o equilíbrio entre liberdade e 
responsabilidade; partilha desta tarefa 
com a comunidade; estabelecimento 
de interesses pós-parentais. 

Flexibilidade dos limites 
familiares de modo a aceitar a 
independência 

Mudança nas relações pais-filhos; possibilitar aos 
filhos as entradas e saídas no sistema 
Recentração nos aspectos da vida conjugal da 
meia-idade e das carreiras profissionais 
Início da função de suporte à geração mais velha 

Famílias com jovens 
adultos (Saída do 1º 
filho - Saída do último 
filho) 

Permitir a separação e o "lançamento" 
dos filhos no interior, com rituais e 
assistência adequada (1º emprego ou 
educação superior); manutenção de 
uma base de suporte familiar. 

Aceitação de múltiplas entradas 
e saídas no sistema 

Renegociação do subsistema conjugal como díade 
Desenvolvimento de relações adulto-adulto entre 
os jovens e os pais 
Realinhamento de relações para incluir os parentes 
por afinidade e os netos 
Necessidade de lidar com as incapacidades e 
morte dos pais (avós)  

Casal na meia-idade  
("Ninho Vazio") 

Reconstrução da relação de casal; 
redefinição das relações com as 
gerações mais velhas e mais novas. 

Envelhecimento 

Ajustamento à reforma; aprender a 
lidar com as perdas (lutos) e a viver 
sozinha; adaptação ao 
envelhecimento 

Aceitação da mudança dos 
papéis geracionais 

Manutenção de interesses, próprios e/ou de casal; 
exploração de novas opções familiares 
Papel de destaque da geração intermédia (filhos) 
Aceitação da experiência e sabedoria dos mais 
velhos; suporte da geração mais velha sem super-
protecção 
Aceitação da perda do conjugue, irmãos e outros 
da mesma geração; preparação para a morte; 
revisão e integração da própria vida. 

Figura 1. Estádios do Ciclo Vital da Família (adaptado de Relvas, 2000) 

 

Deste modo, encontramos na última fase do ciclo vital, aquela na qual está o 

enfoque nos idosos, uma fase de adaptação e ajustamento a um período da 

vida em que aquela que foi a ocupação principal ao longo de diversos anos, o 

emprego, é substituída pela reforma; simultaneamente, o declínio físico 

associado a uma maior prevalência de doenças proporciona que haja uma 

inversão dos papéis de cuidado e cuidador, ficando muitas vezes os pais 

idosos ao cuidado dos filhos adultos. Conjuntamente, esta é uma fase de 

gestão da perda dos outros e de preparação do fim da sua própria vida. 

 

Enquadrando o envelhecimento numa perspectiva de desenvolvimento e ciclo 

de vida, a questão de tarefas de desenvolvimento da idade adulta surge como 

particularmente pertinente.  
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Calvin Colarusso (1998, cit. por Novo, 2000, pp 135-143) identifica três tarefas 

de desenvolvimento específicas dos adultos de idade avançada e da velhice:  

a) Manter a imagem do corpo e a integridade física: O envelhecimento do 

corpo vai assumir o lugar central das preocupações intrapsíquicas da 

idade adulta avançada, substituindo as anteriores preocupações com a 

carreira e relações interpessoais. A pessoa saudável enfrenta a tarefa 

de reconhecer que o seu corpo, mais cedo ou mais tarde, estará 

enfraquecido. O reconhecimento das alterações físicas e das eventuais 

perdas de funções corporais podem desencadear processos 

psicológicos semelhantes aos do luto.  

b) Aceitar a morte dos outros: Perder amigos e familiares, nomeadamente 

o cônjuge, significa perder relações de afecto, companhia, a partilha de 

um conjunto de memórias, de planos e de valores. A velhice é uma 

experiência de confronto do indivíduo consigo mesmo e a capacidade de 

estar só e de viver a solidão de um modo construtivo é um desafio 

inevitável nesta fase da vida e constitui um meio fundamental da 

elaboração do luto. 

c) Preparar a morte pessoal: Esta tarefa psicológica é, normalmente, 

acompanhada pelo reconhecimento de que nem todos os objectivos 

foram concretizados e conduz à inevitável redefinição dos valores da 

juventude ou da idade adulta prévia. Para muitos, a preocupação 

primeira não é quando vão morrer, mas “como” vão morrer: se estarão 

sós e em sofrimento ou se viverão com dignidade os últimos momentos 

da vida na presença dos seus.  

 

As tarefas de desenvolvimento estimulam o processo de revisão da vida, 

considerado por Butler (1963, cit. por Novo, 2000) como o processo psicológico 

normal e altamente adaptativo na idade adulta tardia, um processo inevitável e 

universal quando se toma consciência da aproximação da morte. Citando Novo 

(2000, p. 144), “A revisão de vida é um processo (S) complexo, que não 

envolve apenas a evocação mas a reflexão, a análise e o questionamento de 
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diferentes modos de interpretar e reconstruir o passado em função do presente 

e do futuro. Está em causa o exame da vida vivida, o modo como foram 

enfrentadas e resolvidas as situações importantes (ou agora consideradas 

como tal), como foram aproveitados os desafios e resolvidas as dificuldades e 

a avaliação das decisões tomadas, das escolhas feitas e das suas 

consequências. É o estilo de vida e o modo como a mesma foi vivida que é 

posto em perspectiva e dela emergem sentimentos de satisfação e de 

aceitação, bem como sentimentos de desgosto ou desilusão.” 

 

Havendo uma enorme diferença entre os chamados “idosos jovens” e os 

“idosos velhos”, estudos revelam que não há diferenças significativas nas 

pessoas entre os 50 e os 64, quando comparadas com as de entre 65 e 70 

anos de idade; na verdade, as limitações na autonomia geralmente começam a 

apresentar-se apenas após os 80 anos (Fernández-Ballesteros, 2006). Na 

verdade, a generalidade das preocupações com o envelhecimento prendem-se 

não com o envelhecimento generalizado em si mas com a perda da autonomia 

que, tantas vezes, é independente da idade. 

 

Se procurarmos caracterizar as famílias portuguesas com um idoso 

dependente, verificamos que estas são predominantemente famílias nucleares 

e envelhecidas. Os cuidadores informais mais frequentes são filhos e cônjuges, 

seguindo-se outros familiares e amigos; quanto aos cuidadores formais, são 

referidas as unidades de saúde e profissionais de saúde: médico, enfermeiro, 

fisioterapeuta, farmacêutico e assistente social (Araújo, Paúl e Martins, 2010). 

A família é considerada o pilar fundamental, fornecendo a sustentabilidade 

necessária aos ascendentes aquando do envelhecimento (Araújo, Paúl e 

Martins, 2008). Às famílias pede-se que apoiem, ajudem e cuidem dos seus 

membros mais idosos, sendo que estes apresentam com frequência a 

capacidade funcional diminuída, diminuição cognitiva e/ou sensitiva, 

necessitando de ajuda para cuidar de si próprios (cuidados pessoais, 

instrumentais e de adaptação a meios desconhecidos) (Araújo, Paúl e Martins, 

2008). 
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Actualmente, no mundo ocidental e nomeadamente nos países europeus, a 

preservação da autonomia e dignidade da pessoa idosa são assuntos 

discutidos e a manutenção dos idosos em contexto familiar surge 

tendencialmente como a solução a privilegiar, independentemente dos recursos 

à disposição das famílias (Araújo, Paúl e Martins, 2010). As respostas das 

famílias a esta solicitação estão, geralmente, associadas a uma de três 

condicionantes: o grau de dependência do/a idoso/a, as suas experiências 

individuais e os recursos formais e informais de que dispõe (Araújo, Paúl e 

Martins, 2010). 

 

É de salientar que um número muito significativo de idosos se encontra aos 

cuidados de outros idosos que, com as suas próprias limitações e, 

frequentemente, a sua falta de preparação para lidar com a dependência do 

outro, muitas vezes apresentam graves dificuldades em superar positivamente 

a tarefa de cuidar do outro – geralmente cônjuge ou ascendente dependente. É 

ainda de referir um número muito alargado de idosos que vivem sós e que, por 

vezes, se encontram completamente desprovidos de uma rede de apoio e 

suporte, formal ou informal. É neste contexto de isolamento social e funcional 

que encontramos os diversos caso que, recentemente, têm sido tornados 

públicos, de cadáveres de idosos encontrados largas semanas ou meses após 

o seu falecimento. O abandono e a negligência são, também, formas de 

violência com uma incidência muito particular na camada mais idosa da 

população. 

 

Uma parte substancial da violência cometida sobre idosos e sobre mulheres 

idosas em particular ocorre em contexto de Violência Doméstica. Em Portugal, 

de acordo com a legislação vigente, a violência doméstica é definida, da 

seguinte forma: “Quem, de modo reiterado ou não, infligir maus tratos físicos ou 

psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas 

sexuais: a) Ao cônjuge ou ex-cônjuge; b) A pessoa de outro ou do mesmo sexo 

com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação análoga à dos 
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cônjuges, ainda que sem coabitação; c) A progenitor de descendente comum 

em 1.º grau; d) A pessoa particularmente indefesa, em razão de idade, 

deficiência, doença, gravidez ou dependência económica, que com ele coabite  

(S) é punido com pena de prisão de um a cinco anos, se pena mais grave lhe 

não couber por força de outra disposição legal.” (Art.º 152º do Código Penal: 

Lei nº 59/2007, de 4 de Setembro). 

 

Já a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) define-a da seguinte 

forma: “Qualquer conduta ou omissão de natureza criminal, reiterada e/ou 

intensa ou não, que inflija sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos ou 

económicos, de modo directo ou indirecto, a qualquer pessoa que resida 

habitualmente no mesmo espaço doméstico ou que, não residindo, seja 

cônjuge ou ex-cônjuge, companheiro/a ou ex-companheiro/a, namorado/a ou 

ex-namorado/a, ou progenitor de descendente comum, ou esteja, ou tivesse 

estado, em situação análoga; ou que seja ascendente ou descendente, por 

consanguinidade, adopção ou afinidade.” (in www.apav.pt)  

 

Este conceito de Violência Doméstica é mais abrangente e, para esta 

Organização Não Governamental Portuguesa, o conceito é repartido numa 

interpretação em sentido estrito ou em sentido lato. A APAV considera violência 

doméstica em sentido estrito aquela que se restringe aos actos criminais 

enquadráveis no supracitado art.º. 152º, ou seja, maus tratos físicos, maus 

tratos psíquicos, ameaça, coacção, injúrias, difamação e crimes de natureza 

sexual. Considera violência doméstica em sentido lato a inclusão de outros 

crimes em contexto doméstico, como a violação de domicílio ou perturbação da 

vida privada, a devassa da vida privada (imagens; conversas telefónicas; 

revelar segredos e factos privados, etc.); a violação de correspondência ou de 

telecomunicações; a violência sexual; subtracção de menor; violação da 

obrigação de alimentos; homicídio tentado ou consumado; dano; furto e roubo 

(informação disponível em www.apav.pt a 3 de Março de 2012). 
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Para a maioria dos contextos, no entanto, é aceite a definição genérica 

oferecida pela Organização das Nações Unidas, que refere: “A violência 

doméstica consiste na violência que ocorre na esfera da vida privada, 

geralmente entre indivíduos que estão relacionados por consanguinidade ou 

por intimidade e pode assumir diferentes tipos, incluindo a física, a psicológica 

e a sexual.” (ONU, Resolution A/RES/58/147 - Elimination of domestic violence 

against women, 2004, p. 2).  

 

A violência doméstica é um problema transversal e que não está associado a 

um contexto específico, encontrando-se, pelo contrário, presente em diferentes 

culturas, e no seio de famílias de todos os níveis sócio-económicos, culturais e 

etários. Estatística e tradicionalmente, a violência doméstica afecta 

principalmente as mulheres; no entanto, tem ocorrido um acréscimo das 

denúncias de violência doméstica vitimando homens (APAV, 2012). 

  

A Violência Contra as Mulheres é frequentemente chamada Violência de 

Género, embora esta última se refira a violência cometida por razão do género 

da vítima, independentemente de esta ser homem ou mulher; no entanto, o que 

se verifica é que a esmagadora maioria dos casos de violência de género 

vitimiza mulheres.  

 

A Violência Contra as Mulheres está definida pela Organização das Nações 

Unidas como: “(S) qualquer acto de violência de género que resulte ou seja 

provável que venha a resultar em sofrimento ou dano físico, sexual ou 

psicológico para as mulheres, incluindo ameaças de tais actos, coerção ou 

privação arbitrária de liberdade, ocorrendo quer na esfera pública quer na 

esfera privada.” (U.N., Declaration on the elimination of violence against 

women, art.1, 1994, p. 3). A Declaração de Pequim, de 1995, explica que nesta 

tipologia de violência estão incluídas a violência física, sexual e psicológica no 

seio da família ou na comunidade em geral; especifica algumas formas de 

violência consideradas, tais como o espancamento, a violação (incluindo a 

marital), práticas tradicionais prejudiciais para as mulheres, assédio sexual e 
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intimidação, tráfico de mulheres e prostituição forçada ou violações dos direitos 

das mulheres em situações de conflito armado. Acrescenta ainda que a 

violência física, sexual ou psicológica praticada ou tolerada pelo Estado é 

também considerada Violência de Género e reconhece as vulnerabilidades 

específicas de mulheres pertencentes a minorias, como sendo, por exemplo, 

mulheres idosas ou habitantes de áreas rurais ou remotas empobrecidas (U.N., 

Beijing Declaration and Platform for Action, 1995). 

 

Globalmente falando, há alguns parâmetros que podem favorecer uma situação 

de violência: ser mulher, ser pobre, estar isolado/a, ser idoso/a. Estes 

indicadores, especialmente quando combinados, são alertas para situações de 

risco em termos de violência. Os idosos apresentam, genericamente, maior 

dificuldade no acesso a cuidados de saúde, maior índice de vitimização 

criminal, maior risco de pobreza, de isolamento social, de depressão e de 

suicídio (Olson, 2007).  

 

Os maus tratos a idosos, identificados na literatura internacional como elder 

abuse são definidos genericamente como "acto singular ou repetido ou 

ausência de acção adequada, que acontece numa relação em que existe uma 

expectativa de confiança, e que provoca danos ou angústia na pessoa idosa. 

Os maus tratos a idosos podem manifestar-se sob várias formas, tais como 

abuso físico, psicológico ou emocional, sexual ou financeiro. Pode também ser 

o resultado de negligência intencional ou não intencional.” (Declaração de 

Toronto da Organização Mundial da Saúde; WHO, 2002, p. 1). Esta definição, 

embora não exaustiva, é comummente aceite e utilizada na generalidade dos 

países desenvolvidos, encontrando, no entanto, grandes diferenças para com a 

definição utilizada nos países em desenvolvimento (Krug, Dahlberg, Mercy, 

Zwi, 2002). 

  

Paralelamente à actual chamada de atenção generalizada para a questão do 

envelhecimento, têm surgido a nível global diversos estudos sobre os maus 

tratos a idosos mas, no entanto, raríssimos modelos teóricos. Um modelo 
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explicativo genérico chega-nos a partir da análise da situação na região da 

América do Norte (Estados Unidos e Canadá) e identifica três níveis de 

abordagem: um nível pessoal, um nível social e um nível estrutural (Sev'er, 

2009). Neste modelo, as características pessoais (como o género e o 

envolvimento passado em situações de maus tratos, por exemplo) são ligadas 

a condições sociais (como a existência de uma rede social de apoio ou de 

factores de stress), que poderão potenciar ou inibir a probabilidade de, no 

enquadramento encontrado, se verificar ou não uma situação de maus tratos. 

De forma semelhante, as condições estruturais (como, por exemplo, as atitudes 

da sociedade em relação ao envelhecimento e o nível de responsabilidade 

social do Estado) vão fornecer um campo no qual é directamente provável ou 

improvável ocorrerem maus tratos a idosos mas, simultaneamente vão ter uma 

influência indirecta através do impacto nas condições sociais. O modelo 

identifica inibidores e potenciadores em todos os níveis, sobre os quais poderá 

haver intervenção, afectando através destes a probabilidade dos maus tratos 

ocorrerem (Sev'er, 2009). A figura 2 ilustra este modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tri-Level Conceptual Model of Elder Abuse, traduzido de Sev'er (2009). 
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Este modelo tem em conta os factores de risco para uma situação de violência 

na qual a vítima é uma pessoa idosa, bem como a interacção entre os vários 

níveis presentes.  

 

Os Maus-tratos a Idosos estão, a par do abuso de menores e dos maus-tratos 

conjugais, no topo da lista de crimes não reportados (Sev’er, 2009), por uma 

miríade de razões que vão desde as limitações cognitivas e/ou físicas da 

vítima, passando pela situação de dependência entre vítima e agressor até à 

vergonha e estigma associados à situação. No entanto, uma recente tomada 

de consciência da sociedade portuguesa tem levado a um aumento das 

denúncias nas situações de risco e maus tratos a idosos em Portugal. 

 

Relativamente aos tipos de violência cometidos sobre pessoas idosas, 

podemos falar de 5 tipos, sendo esta divisão puramente analítica, na medida 

em que há elevada probabilidade de as vítimas sofrerem simultaneamente 

vários destes tipos de violência (Sev'er, 2009): 

- Violência Psicológica: palavras, actos ou gestos que rebaixam, intimidam ou 

ameaçam os/as idosos/as. Enquadram-se aqui os insultos, o isolamento social 

e o desrespeito pela sua capacidade de tomarem decisões próprias para as 

quais têm capacidade de decisão. 

- Violência Física: actos intencionais causadores de dor ou lesão. É de notar 

que a vulnerabilidade própria da idade avançada provoca consequências 

acrescidas a agressões que em pessoas mais jovens poderiam ser ligeiras. 

- Violência Sexual: Contacto de cariz sexual sem o consentimento da pessoa. 

Pode envolver actos sexuais físicos mas também engloba mostrar material 

pornográfico, forçar a assistir a actos sexuais ou forçar a pessoa a despir-se. 

- Violência Económica: manipulação e exploração financeira. Inclui roubo, 

fraude, falsificação de documentos, extorsão, venda de propriedades sem o 

seu consentimento, apropriação da pensão, cobrança excessiva de serviços, 

coacção para alterar o testamento. 

- Negligência: pode ser por omissão (não fornecer cuidados a um idoso 

dependente; não dar a medicação necessária) ou activa (medicar 
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excessivamente de forma a manter a pessoa idosa dócil ou submetê-la a 

procedimentos médicos desnecessários).  

 

Qualquer um destes tipos de violência pode ocorrer em contexto doméstico ou 

institucional. É de referir que, a nível mundial e também a nível do nosso país, 

na maioria dos casos de violência sobre pessoas idosas, o/a agressora/a é 

cuidador/a da vítima, quer faça parte da sua família, quer se trate de 

funcionário de um serviço de cuidados a idosos. 

 

A Violência contra Mulheres Idosas encontra-se estudada um pouco no âmbito 

de todas estas temáticas – parte enquadra-se na Violência Doméstica, parte 

enquadra-se nos Maus Tratos a Idosos, parte enquadra-se na Violência contra 

Mulheres e parte ainda prende-se com a especificidade de um grupo cuja 

devida atenção na literatura científica está ainda por alcançar.  

 

A Violência sobre Mulheres Idosas é mais do que unicamente Violência 

Doméstica, pois abrange toda uma tipologia de comportamentos, 

criminalizados ou não, que transcendem este conceito. A Violência sobre 

Mulheres Idosas é mais do que Maus Tratos a Idosos uma vez que o género 

neste conceito está ausente e não reconhece a vulnerabilidade que 

apresentam as mulheres idosas em particular, embora os estudos mostrem a 

relevância do género nesta questão (Sev'er, 2009). A Violência sobre Mulheres 

Idosas é mais do que Violência contra Mulheres, trata-se de um grupo de 

mulheres com características específicas e não generalizáveis à perspectiva 

habitual da violência sobre mulheres, de cujos estudos está, aliás, 

habitualmente, ausente, na medida em que há uma lacuna importante na 

investigação a este respeito, tanto no enfoque nas respostas adequadas às 

mulheres jovens como na ausência generalizada de distinção das idades acima 

dos 65 anos, quando, e como já vimos, há diferenças cruciais nas diferentes 

idades do envelhecimento (Harbison, 2008). 
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS 

 

O desenvolvimento deste projecto envolve a utilização de diversas 

metodologias em diferentes fases. Para efeito deste documento, serão 

descritas aquelas que foram utilizadas entre Outubro de 2011 e Junho de 2012, 

ou seja, o desenvolvimento de grupos de discussão (também conhecidos por 

focus groups) e respectiva análise de conteúdo. 

 

Deste modo, ficam excluídas desta descrição as metodologias das etapas 

seguintes do projecto, bem como a pesquisa orientada que deu origem ao 

documento final da Etapa 1, ou seja, à compilação das pesquisas sobre as 

situações locais da violência sobre mulheres idosas, no conjunto dos seis 

países da parceria. 

 

4.1 Objectivos e Questões de Investigação 

Os objectivos gerais deste estudo, inserido na Etapa 3 e integrando-se nos 

objectivos mais abrangentes do conjunto do projecto, prendem-se com a 

validação dos resultados da pesquisa efectuada na Etapa 1 do projecto (Stop 

ViEW, [2011, não publicado]), bem como com a identificação de caminhos por 

onde enveredar nas Etapas 4, 5 e 6 do projecto (cf. Apêndice V - Etapas de 

Implementação do Projecto). Assim, temos que os objectivos gerais deste 

estudo são: 

i) Verificar a adequação dos resultados da pesquisa orientada a nível 

nacional, e sua posterior comparação com os parceiros europeus, à 

perspectiva da situação da violência sobre mulheres idosas existente 

entre profissionais que intervêm nesta temática.  

ii) Identificar conteúdos e modos de intervenção relativos à formação a 

desenvolver, às respostas sociais a implementar e à sensibilização 

da sociedade em geral para esta questão.  

 

Concomitantemente, surgem os seguintes objectivos específicos: 
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i. Avaliar a adequação da definição de maus tratos de idosos, elaborada 

pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2002). 

ii. Comprovar a existência de diferenças no impacto do processo de 

envelhecimento, decorrentes dos papéis sociais adoptados ao longo da 

vida. 

iii. Averiguar a presença de preconceitos ou ideias pré-concebidas 

associadas à violência sobre idosos e sobre mulheres idosas em 

particular. 

iv. Analisar as diferenças percebidas na violência cometida sobre mulheres 

idosas quando comparadas com outras vítimas de violência. 

v. Identificar os intervenientes nas situações de violência sobre idosos. 

vi. Nomear os tipos de apoio específicos existentes para as vítimas. 

vii. Compreender as necessidades de formação e apoio sentidas pelos 

profissionais com intervenção na área. 

viii. Explorar formas de sensibilizar a sociedade em geral para a questão da 

violência sobre idosos e sobre mulheres idosas em particular. 

 

Procurando responder aos objectivos apresentados, desenvolveram-se as 

seguintes questões de investigação: 

a) Qual a opinião que os profissionais intervenientes nas áreas da violência 

e/ou idosos têm da definição de maus tratos de idosos da OMS (2002, p. 

2): “O abuso de idosos pode ser definido como "acto singular ou repetido 

ou uma ausência de acção adequada, que acontece numa relação em 

que existe uma expectativa de confiança, e que provoca danos ou 

angústia na pessoa idosa.” Os maus tratos a idosos podem manifestar-

se sob várias formas, tais como abuso físico, psicológico ou emocional, 

sexual ou financeiro. Pode também ser o resultado de negligência 

intencional ou não intencional.”? 

b) Na perspectiva dos profissionais, o processo de envelhecimento tem um 

impacto distinto em homens e mulheres? Por que razão? 
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c) Quais os preconceitos ou ideias pré-concebidas relativos à violência 

sobre idosos, e sobre mulheres idosas em particular, identificados ou 

revelados pelos profissionais participantes? 

d) Que diferenças reconhecem os profissionais na violência cometida sobre 

mulheres idosas quando comparada com a cometida sobre outras 

vítimas de violência? 

e) Quais os intervenientes em situações de violência sobre idosos? 

f) Qual é a percepção dos profissionais relativamente aos apoios 

existentes especificamente para mulheres idosas vítimas de violência? 

g) Quais as necessidades de formação e apoio sentidas pelos profissionais 

com intervenção na área? 

h) Que conteúdos e modos de sensibilizar a sociedade para a questão da 

violência sobre idosos, e sobre mulheres idosas em particular, são 

sugeridos pelos profissionais? 

 

4.2 Metodologias utilizadas 

Foram utilizadas, nesta fase, as metodologias de grupos de discussão e 

consequente análise de conteúdo. 

 

4.2.1 Grupos de discussão  

A metodologia de grupo de discussão, também conhecida por focus group ou 

entrevista em focus group, inicialmente aplicada essencialmente num contexto 

de estudos de mercado e marketing, tem vindo a ser cada vez mais utilizada na 

investigação em psicologia.  

 

Existem diversas definições (e.g. Beck, Trombetta & Share, 1986; Byers & 

Wilcox, 1988; Krueger, 1986; citados por Vaughn, Schumm & Sinagub, 1996, 

pp 4-5), no entanto, há alguns traços gerais comuns que caracterizam esta 

metodologia, designadamente no que concerne o que se pretende do grupo na 

generalidade, tamanho aproximado do grupo, papel do moderador e o tipo de 

dados que serão recolhidos (Vaughn et al., 1996).  
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Esta metodologia vai reunir, num mesmo espaço e tempo, um pequeno grupo 

de participantes, aos quais vão sendo colocadas questões relacionadas com o 

tema em estudo, permitindo obter um elevado conjunto de dados qualitativos 

num período de tempo relativamente pequeno. Em traços gerais, pretende-se 

potenciar a conversa entre todos os participantes, focada no tópico em 

questão, sem procurar consenso ou uma tomada de decisão.  

 

Podendo realizar-se apenas um grupo, a generalidade das aplicações desta 

metodologia à Psicologia prevê a realização de vários grupos, sendo o seu 

número exacto difícil de prever na fase de planificação (deverão realizar-se 

grupos sucessivos até alcançar a chamada “saturação teórica”, ou seja, o 

momento a partir do qual não surge informação nova). No entanto, as restantes 

fases da planificação do grupo devem ser preparadas antecipadamente, 

nomeadamente: a definição dos critérios de inclusão (e, se necessário, 

exclusão) dos participantes; o delinear da estratégia de recrutamento dos 

participantes; as questões logísticas da sessão (onde decorrerá, condições da 

sala, equipamento áudio-visual necessário, etc.); os contactos com os 

potenciais participantes até à criação da lista de participantes efectivos; o guião 

das questões a colocar (o qual, dependendo dos objectivos do grupo, poderá 

não ser necessário). 

 

A construção do guião de tópicos a abordar no decurso dos grupos de 

discussão, seguindo a metodologia descrita por Morgan e Krueger (1997), 

poderá partir de um esquema de questionamento utilizando cinco categorias de 

questões: questão de abertura, questão introdutória, questão de transição, 

questões-chave e questão de finalização. A questão de abertura pretende 

colocar em evidência algumas semelhanças entre os participantes e facilitar a 

sua participação no grupo; a questão introdutória, conforme o próprio nome 

indica, introduz o tema genérico da discussão, permitindo aos participantes 

reflectir sobre a sua ligação ao tópico; a questão de transição aproxima a 

discussão do tema concreto que se pretende estudar; as questões-chave 

constituem-se como a base do estudo e o ponto central da análise de conteúdo 
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posterior; por último, a(s) questão(ões) de finalização fecham o círculo de 

questionamento, permitindo aos participantes uma reflexão sobre as suas 

intervenções anteriores ou perspectiva geral da discussão (Morgan & Krueger, 

1997). 

 

Geralmente, a realização de grupos de discussão prevê a gravação áudio ou 

vídeo da discussão, para posteriormente possibilitar uma mais exacta análise 

dos dados recolhidos. Os grupos são, habitualmente, geridos por um 

moderador, podendo este ter o auxílio de um assistente ou observador. 

 

A transcrição da gravação da sessão, consolidada pelas notas recolhidas pelo 

moderador e/ou observador, constituirá o conjunto de dados em bruto que será, 

seguidamente, alvo de análise qualitativa. 

  

4.2.2 Análise de conteúdo  

A análise de conteúdo é o processo qualitativo pelo qual exploramos os dados  

que temos e lhes damos sentido. Segundo Bardin (2009, p.44) a análise de 

conteúdo pode definir-se como um “conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 

mensagens”. Quivy e Campenhoudt (1992, p.225), reportando-se também a 

Bardin, defendem que existem “três grandes categorias de métodos, consoante 

o exame incida principalmente sobre certos elementos do discurso, sobre a sua 

forma ou sobre as relações entre os seus elementos constitutivos.” Estas três 

grandes categorias intitulam-se, respectivamente, análise temática, análise 

formal e análise estrutural.  

 

A análise categorial, provavelmente a mais comum forma de análise de 

conteúdo, enquadra-se num tipo de análise temática, na qual certas 

características são agrupadas em categorias significativas, a partir da análise 

das quais se torna possível tirar conclusões sobre as representações sociais, 
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os juízos e/ou tomadas de posição dos locutores (Quivy & Campenhoudt, 

1992). 

 

O processo de categorização pode ocorrer através de dois métodos: as 

categorias existem a priori e os dados vão sendo distribuídos pelas categorias 

pré-definidas; ou as categorias vão sendo progressivamente construídas, à 

medida que os dados vão sendo analisados. 

 

4.3 Procedimentos no Projecto STOP ViEW 

Serão seguidamente descritos os procedimentos segundo os quais decorreram 

quer a realização dos grupos de discussão, quer a sua análise de conteúdo, no 

concreto do Projecto STOP ViEW. 

 

 4.3.1 Os grupos de discussão no Projecto STOP ViEW 

A utilização de grupos de discussão neste projecto não se prende com uma 

tomada de decisão da mestranda mas, antes, com procedimentos pré-definidos 

no processo de candidatura que deu origem à aprovação do projecto a nível 

europeu. No entanto, e salvo algumas contingências obrigatórias pelos 

procedimentos definidos no projecto, a planificação e gestão dos grupos foi 

executada pela mestranda, salvaguardando, claro, os princípios obrigatórios 

definidos pela globalidade do projecto.  

 

A metodologia seguida foi, essencialmente, a descrita por Morgan e Krueger 

(1997), nomeadamente no que concerne ao planeamento e moderação dos 

grupos. 

 

Neste projecto, alguns critérios de selecção dos participantes nos grupos 

estavam já definidos a priori, em candidatura. Assim, os participantes a recrutar 

teriam de ser profissionais envolvidos no trabalho com idosos e/ou violência. 

Igualmente, de acordo com o pré-estabelecido, os grupos seriam precedidos de 

sessões de sensibilização e informação, no decurso das quais se realizariam 

as inscrições para participar nos referidos grupos. 
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Deste modo, numa primeira fase foram planeadas e divulgadas sessões de 

Sensibilização/Informação sobre o Projecto STOP ViEW (Apêndice VI - Cartaz 

de Divulgação de uma Sessão de Sensibilização/Informação) junto de 

entidades diversas, como Juntas de Freguesia, Centros Sociais e Paroquiais, 

Instituto da Segurança Social, Forças de Segurança, Redes Sociais locais 

(municipais e de freguesia), Associações de Apoio à Vítima, Instituições 

Particulares de Solidariedade Social e Organizações Não Governamentais com 

intervenção no tema, entre outras. Foram recebidas as inscrições para estas 

sessões, tendo sido tomada a decisão de, além dos profissionais das 

instituições, aceitar a participação de voluntários/as e pessoas com experiência 

na área dos idosos e/ou da violência, mesmo que não estivessem a 

desempenhar essas funções no momento. Estas sessões possuíram o 

seguinte conteúdo: distribuição de documentação relativa ao Projecto (folheto, 

grelha de análise transnacional, apresentação powerpoint em formato papel); 

apresentação dos objectivos e etapas do Projecto; apresentação dos 

resultados da Etapa 1; discussão aberta. Decorreram cinco destas sessões, 

três em Lisboa e duas no Porto, com a calendarização e nível de participação 

que pode verificar-se na figura 3. 

 

No final da sessão, os participantes foram convidados a inscrever-se para 

participar no grupo de discussão a decorrer posteriormente (com intervalos de 

tempo variáveis que vão desde o próprio dia até algumas semanas depois), 

tendo para esse efeito passado livremente uma folha entre a assistência, de 

forma a minimizar a pressão para os participantes se inscreverem. 

 

De acordo com as inscrições recolhidas, realizou-se sempre um grupo de 

discussão no seguimento de cada sessão, à excepção da primeira, cujo 

número de inscrições motivou a realização de dois grupos, conforme pode 

verificar-se também na figura 3. 
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 Acções de Sensibilização Grupos de Discussão 

Local Data 
Nº de 

Inscritos 

Nº de 

Participantes 
Data 

Nº de 

Inscritos 

Nº de 

Participantes 

Lisboa 05.01.2012 25 24 
11.01.2012 

15 
3 

13.01.2012 3 

Lisboa 01.03.2012 10 5 11.03.2012 5 3 

Porto 09.03.2012 10 15 28.03.2012 7 3 

Lisboa 29.05.2012 8 7 29.05.2012 7 7 

Porto 25.06.2012 5 3 25.06.2012 3 3 

Figura 3. Inscrições e participação nas sessões de Sensibilização/Informação e Grupos de Discussão. 

 

Para efeito desta exposição, serão focados apenas os resultados dos grupos 

de discussão realizados em Lisboa pela mestranda; os restantes grupos foram 

dinamizados no Porto, pela equipa da delegação local da ANJAF, embora 

seguindo a metodologia definida e aplicada pela mestranda. 

 

No total, os grupos contaram com a participação de 16 pessoas, tendo 

constituído grupos de discussão heterogéneos, proporcionando perspectivas 

distintas em confronto. Com idades compreendidas entre os 20 e os 60 anos e 

com um espectro de formações académicas desde o ensino básico até 

licenciatura ou mestrado em áreas distintas, na sua globalidade estes grupos 

reuniram essencialmente representantes das Forças Policiais, Respostas de 

Emergência e Serviços Sociais Públicos e Privados. Verifica-se também que as 

zonas de intervenção são muito abrangentes, existindo desde profissionais 

integrados em estruturas locais de entidades com intervenção a nível nacional, 

passando por profissionais com intervenção apenas ao nível da freguesia ou 

concelho, até profissionais com uma abrangência de intervenção directamente 

nacional. É de salientar que, tendo existido consistentemente uma maior 

participação de pessoas do sexo feminino nos grupos, houve sempre a 

presença de, pelo menos, um participante do sexo masculino por grupo, o que 

nos pareceu crucial, uma vez que o tema em estudo se prende também com 

questões de género.  
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A figura 4 mostra a caracterização dos participantes nos grupos de Lisboa: 

 

 Código ID  Sexo Idade Experiência Formação 
Instituição de Origem 

Intervenção Localização 

1 PN FG1a M 50-60 21-25 anos Ensino Secundário Forças Policiais Lisboa/Nacional 

2 ML FG1b F 30-40 11-15 anos Direito Respostas de 

Emergência 

Nacional 

3 PP FG1c F 30-40 11-15 anos Sociologia Serviços Sociais 

Públicos 

Lisboa 

4 FC FG2a M 40-50 11-15 anos Sociologia Serviços Sociais 

Públicos 

Lisboa 

5 SB FG2b F 30-40 6-10 anos Serviço Social Serviços Sociais 

Privados 

Amadora 

6 MP FG2c F 30-40 11-15 anos Psicologia Serviços Sociais 

Privados 

Lisboa 

7 CA FG3a M 30-40 6-10 anos Serviço Social Serviços Sociais 

Públicos 

Lisboa 

8 GB FG3b F 40-50 21-25 anos Direito Rede local de 
intervenção na 

Violência 
Doméstica 

Montijo 

9 NB FG3c F 20-30 ≤5 anos Serviço Social Serviços Sociais 

Privados 

Lisboa 

10 ViC FG4a M 30-40 6-10 anos Ensino Básico Forças Policiais Lisboa/Nacional 

11 SN FG4b F 30-40 6-10 anos Ensino Secundário Forças Policiais Lisboa/Nacional 

12 FG FG4c M 30-40 6-10 anos Ensino Secundário Forças Policiais Setúbal/Nacional 

13 CJ FG4d F 30-40 ≤5 anos Geografia Forças Policiais Setúbal/Nacional 

14 VeC FG4e F 30-40 ≤5 anos Ensino Básico Forças Policiais Setúbal/Nacional 

15 FB FG4f M 50-60 26-30 anos Psicologia Respostas de 

Emergência 

Lisboa 

16 VM FG4g F 20-30 ≤5 anos Medicina Respostas de 

Emergência 

Lisboa 

Figura 4. Caracterização dos participantes nos Grupos de Discussão 

 

É de referir que houve, sempre, pelo menos 5 inscrições para cada grupo, 

embora os três primeiros grupos tenham tido apenas 3 participantes cada um, 

número este previamente definido como o número mínimo aceitável de 

participantes. A taxa de participação nestes grupos foi, consistentemente, 

abaixo do esperado e previsto nas confirmações de presença realizadas 

telefonicamente na véspera do evento. Perante estas circunstâncias, e numa 
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tentativa de colmatar esta dificuldade, o quarto grupo teve lugar imediatamente 

após a sessão de informação/sensibilização, com um intervalo de 15 minutos, 

e, desta forma, reuniu-se de imediato o número de inscritos, não ocorrendo a 

quebra na participação verificada anteriormente. 

 

Reunindo-se os participantes, foi-lhes apresentada a metodologia a seguir, ou 

seja, o grupo iniciar-se-ia com uma breve apresentação dos participantes e da 

sua experiência no campo em estudo; seguir-se-ia uma discussão tendo por 

base um conjunto de questões, cujo guião foi construído com base na 

metodologia anteriormente indicada (Morgan & Krueger, 1997; Apêndice VII – 

Guião dos Grupos de Discussão), e em relação às quais se pretendia recolher 

o ponto de vista de cada participante, sendo esta conversa gravada; após 

terminar esta fase, e já não sujeito a gravação, seria dado ao grupo algum 

tempo para, em conjunto e sem a presença da moderadora na sala, elaborar 

um documento-síntese da discussão, sendo distribuída, para apoio, uma lista 

dos tópicos presentes nas questões colocadas. Após a recolha do documento 

elaborado, recolheu-se oralmente os comentários dos/as participantes e 

verificou-se a sua disponibilidade para actividades futuras do projecto, dando-

se, em seguida, a sessão por terminada.  

 

Os três primeiros grupos tiveram uma duração total entre 120 e 150 minutos, 

uma vez que os participantes foram informados de uma duração de 180 

minutos mas o início da sessão sofreu, nas três edições, um atraso de cerca de 

30 minutos devido à demora na chegada do terceiro participante do grupo, que 

permitiria o início da sessão e definiria o prosseguimento ou cancelamento da 

sessão prevista. O quarto grupo, decorrendo, conforme explanado, em 

circunstâncias ligeiramente diferentes, foi gerido para ter duração semelhante 

aos anteriores. É de salientar que a duração total considerada inclui todo o 

tempo ocupado nesta actividade, incluindo a elaboração do documento previsto 

pelo projecto, tendo, no entanto, a discussão específica alvo de gravação e 

sujeita a análise de conteúdo, entre 90 e 120 minutos de duração. 
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 4.3.2 A análise de conteúdo no Projecto STOP ViEW 

Após o decurso dos grupos, estes foram transcritos, mantendo o anonimato 

dos participantes, e sujeitos a uma análise de conteúdo, utilizando o programa 

NVivo9 para a codificação. 

 

As categorias utilizadas na análise foram criadas de forma mista. Assim, 

algumas foram criadas a priori e advieram directamente do guião utilizado, 

decorrente das questões em estudo no projecto global e a nível de todos os 

países envolvidos, como é o caso das categorias Definição da Organização 

Mundial de Saúde, Impacto do envelhecimento em homens e mulheres, 

Preconceitos relativos a violência sobre idosos e/ou sobre mulheres idosas, 

Maus tratos de mulheres idosas, Tipos de apoio disponível, Diferenças na 

violência contra mulheres idosas vs outras vítimas, Entidades e Profissionais 

que intervêm, Sugestões ou conselhos e O ponto mais importante. É ainda de 

referir que a categoria Sugestões ou conselhos é constituída por subcategorias 

de sugestões ou conselhos específicos, conforme consta no guião, ou seja, 

Sugestões sobre formação para os profissionais que estão terreno, Sugestões 

sobre formação da direcção das instituições, Sugestões sobre apoio a dar às 

equipas de intervenção, Sugestões sobre formas de sensibilizar a sociedade 

para esta questão ou Sugestões sobre procedimentos a adoptar. No entanto, e 

de forma oposta, outras categorias revelaram-se categorias emergentes, tendo 

surgido num processo bottom-up, ou seja, surgiram a partir da informação 

disponível na transcrição; tal é o caso das categorias Caracterização dos 

idosos, Preconceito em relação a idosos, Tipos de Violência, Comparação com 

outros locais e Outras sugestões ou conselhos. É ainda de referir que houve 

dados codificados como Perguntas e clarificações ou Apresentação dos 

participantes, permitindo a primeira verificar a consistência na colocação das 

questões ao grupo e a segunda oferecendo uma melhor perspectiva sobre as 

características da amostra.  
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

No conjunto dos 4 grupos de discussão, verifica-se que das 15 categorias e 6 

subcategorias existentes, 11 categorias e 2 subcategorias foram mencionadas 

em todos os grupos de discussão, sendo as restantes 4 categorias e 4 

subcategorias mencionadas em 3 dos 4 grupos de discussão, conforme 

demonstra a figura 5. 

 

CategoriaCategoriaCategoriaCategoria    Nº de gruposNº de gruposNº de gruposNº de grupos    Nº de ReferênciasNº de ReferênciasNº de ReferênciasNº de Referências    

Tipos de apoioTipos de apoioTipos de apoioTipos de apoio    3333    52525252    

Apresentação dos participantesApresentação dos participantesApresentação dos participantesApresentação dos participantes    4444    31313131    

Definição da Organização Mundial de SaúdeDefinição da Organização Mundial de SaúdeDefinição da Organização Mundial de SaúdeDefinição da Organização Mundial de Saúde    4444    31313131    

Impacto do envelhecimento eImpacto do envelhecimento eImpacto do envelhecimento eImpacto do envelhecimento em homens e mulheresm homens e mulheresm homens e mulheresm homens e mulheres    4444    58585858    

Preconceitos violência sobre idosos e sobre mulheres idosasPreconceitos violência sobre idosos e sobre mulheres idosasPreconceitos violência sobre idosos e sobre mulheres idosasPreconceitos violência sobre idosos e sobre mulheres idosas    4444    39393939    

Maus tratos de mulheres idosasMaus tratos de mulheres idosasMaus tratos de mulheres idosasMaus tratos de mulheres idosas    4444    68686868    

Diferenças na violência contra mulheres idosas vs outras vítimasDiferenças na violência contra mulheres idosas vs outras vítimasDiferenças na violência contra mulheres idosas vs outras vítimasDiferenças na violência contra mulheres idosas vs outras vítimas    4444    68686868    

SugestõesSugestõesSugestõesSugestões    ou conselhosou conselhosou conselhosou conselhos    4444    147147147147    

Sugestões formação oferecida aos profissionais que estão  terreno 4444    41414141    

Sugestões formação da direcção das instituições 3333    23232323    

Sugestões apoio a dar às equipas de intervenção 3333    13131313    

Sugestões sensibilizar a sociedade 4444    70707070    

Sugestões procedimentos a adoptar 3333    36363636    

Outras sugestões ou conselhos 3333    7777    

O ponto mais importanteO ponto mais importanteO ponto mais importanteO ponto mais importante    3333    20202020    

Perguntas e clarificaçõesPerguntas e clarificaçõesPerguntas e clarificaçõesPerguntas e clarificações    4444    152152152152    

Entidades e Profissionais que intervêmEntidades e Profissionais que intervêmEntidades e Profissionais que intervêmEntidades e Profissionais que intervêm    4444    161161161161    

Tipos de ViolênciaTipos de ViolênciaTipos de ViolênciaTipos de Violência    4444    97979797    

Caracterização dos idososCaracterização dos idososCaracterização dos idososCaracterização dos idosos    4444    56565656    

Preconceito em relação a idososPreconceito em relação a idososPreconceito em relação a idososPreconceito em relação a idosos    3333    30303030    

Comparação com outros locaisComparação com outros locaisComparação com outros locaisComparação com outros locais    3333    15151515    

Figura 5. Esquema de análise dos grupos de discussão com categorias e frequências 

 

5.1 Resultados alcançados 

Os resultados mostram-nos, na generalidade, uma elevada consistência nas 

respostas dos profissionais abrangidos, existindo pouca diversidade nas 

perspectivas, embora os grupos fossem todos heterogéneos. A categoria inicial 

mais genérica, por exemplo, Maus tratos de mulheres idosas, com os 

participantes provenientes de forças policiais elicitou respostas iniciais muito 
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focadas na agressão física e violência doméstica (“quando ouvimos essa 

expressão, maus tratos de mulheres idosas, na minha perspectiva policial, é 

uma violência doméstica” FG1a1 ou “Agressões físicas é a primeira coisa que 

vem à cabeçaS sem dúvidaS” FG4b ou ainda “As físicas é o que primeiro vem 

à cabeça, agora se formos entrar mais profundamenteS” FG4e). No entanto, 

foi referida em todos os grupos, pelos mesmos ou por outros participantes, a 

preocupação com as formas de violência menos visíveis mas, 

reconhecidamente, mais frequentes e comuns: “às vezes esta questão de mau 

trato psicológico, da coacção e do abuso, ocorre muito mais do que se calhar o 

mau trato físico propriamente dito” FG1b, “Depois há muitos maus tratos que 

vão deS duas coisas, uma certa ideia pré-concebida e aceite pela sociedade 

referente ao que é ser idoso e, porque o próprio idoso tem uma ideia sobre si 

que tem a ver com condições sociais, com características sócio-económicas e 

de instrução, ele próprio se demite e acha que não lhe cabe a si conduzir a sua 

vidaS e (S) isto são maus tratos a um nível mais genérico e de que não temos 

muita consciência e que as próprias pessoas se colocam numa situação de 

vulnerabilidade” FG1b, “Eu, aquela que para mim é mais evidente, tem a ver 

com o isolamento, com a falta de retaguarda, das instituições e (S) as famílias 

ausentes (S) o isolamento, a solidão, e eu acho tudo isso uma forma de maus 

tratos (S)Mau trato para mim é as pessoas não terem efectivamente os seus 

direitos de cidadania e assim não estarem salvaguardadosS em vários 

aspectos” FG2b, “a primeira coisa que me vem à cabeça (S) é a inexistência 

dos cuidados essenciais” FG3c, “Eu penso que a violência psicológica, em 

termos de proporção, é superior à violência física” FG4f, “a psicológica é 

terrível! Tem mais efeitos nefastos do queS do que a física, a física cura, 

passa, enquanto a outra é como se fosse uma erosão, um desgaste” FG4f. A 

outra questão que surgiu espontaneamente ao iniciar a discussão pela 

perspectiva geral do termo “Maus tratos de mulheres idosas” é relativa ao 

agressor e contexto da agressão, sendo muito claro que a maioria dos 

participantes se reportou à violência em contexto familiar (“em termos da 

                                                           
1
 Os excertos serão identificados pelo ID, conforme indicado na Figura 4, permitindo identificar 

rapidamente o grupo e características do/a interveniente em causa. 
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perspectiva dos maus tratos de que temos conhecimento, a maior parte das 

vezes vem dos filhos” FG2c, “quando me deparo com a palavra maus tratos só 

me lembro de maus tratos entre marido e mulher (S) outras vezes também 

com os filhos (S) mas maioritariamente era violência do marido” FG3b), tendo, 

no entanto, também consciência da importância da violência em contexto 

institucional, pelos serviços cuidadores, para este grupo em particular (“temos 

aqui duas vertentes, não é? É os maus tratos infligidos por exemplo num lar 

(S) que é aquelas pessoas com quem estamos para cuidar, ou seja com quem 

os idosos (S) se calhar vão criar uma relação afectiva com estas pessoas” 

FG4e ou “também a perspectiva e actuação das instituições, que eu acho que 

há coisas no tratamento das pessoas que se não são a violência logo 

declarada há muitas formas e também de diminuir as pessoas, umas vezes 

mais conscientes, outras vezes menos” FG3a). Surgiu ainda várias vezes, 

embora não em todos os grupos, a particularidade destas pessoas idosas que 

são vítimas de violência em contexto familiar serem também, ou terem sido no 

passado, agressores, no mesmo contexto (“Depois estas pessoas também, lá 

está, ela também agride este homem porque ela dizia ‘Tu! Tu o que merecias 

era pancada! Tantas, tantas, tantas! A tua mãe já cá não está, isso é que é 

uma pena, levaste poucas da tua mãe devias ter levado mais!’ portanto 

também é uma forma de violência para com os homens” FG2b ou “muitas 

vezes acontece o reverso também, que estávamos aqui a falar há pouco, que é 

aquele idoso, e estou a referir-me a idoso no geral, mulher/homem, que é neste 

momento vítima de violência no contexto familiar por (S) vingança. ‘Agora sou 

eu, agora é a minha vezS’ e aquele filho não criou laços suficientes para se 

tornar um protector daquele idoso que é pai ou mãe” FG4e). 

 

A categoria Definição da OMS, agrupando os comentários à definição 

apresentada, revelou-nos talvez a maior diversidade de opiniões entre o 

conjunto dos grupos. Encontrámos essencialmente entre os participantes do 

FG2 uma concordância com esta definição, considerando-a exemplar e 

tocando todos os pontos essenciais (“Eu acho que a definição está bastante 

completa” FG2a, “Está óptima a definição” FG2c, “Eu acho que a palavra-chave 
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é mesmo aqui esta expectativa de confiança” FG2b), enquanto que em todos 

os outros grupos ou foram focados pontos específicos não abrangidos ou, em 

alternativa, consideraram a definição tão lata que não toca a especificidade do 

conceito (“falta a palavra receio ou medo” FG1c, “este medo não é a angústia, 

é mais do que a angústia mas ainda não é o dano” FG1b, “[falta] distinguir uma 

acção ou omissão por parte dos serviços e por parte das famílias (S) porque 

depois há casos diferentes, casos de violência completamente distintos” FG3b, 

“na questão das expectativas de confiança, muitas das vezes não tem só a ver 

com a questão da confiança” FG3c, “pode não existir uma expectativa de 

confiança” FG4f, “não está aqui mencionado a violência de forma que é o 

abandono, por exemplo (S) a omissão também é uma forma de mau trato” 

FG4d , “não fala no estigma pelo facto de ser idoso, por si só” FG4f). 

 

A categoria Diferenças na violência contra mulheres idosas vs. outras vítimas 

mostrou essencialmente cinco temas: as diferenças nos actos em si (“O acto é 

mais agressivo noutras situações do que nos idosos, nos idosos é uma 

agressão mais atenuada, mais psicológico, mais financeiro do que 

propriamente a agressão física” FG1a, “Estamos a falar de um idoso a bater 

numa idosa e o idoso também não vai lá com a força de um jovem!... Mas ele 

agride e ela desequilibra-se e magoa-se mas a força que ele exerce sobre ela 

vai ser proporcional...” FG4c, “sobre as diferenças da agressão, por exemplo 

(S) relativamente a um casal jovem é possível que o agressor agarre a vítima 

pelo cabelo e a arraste e se calhar um cuidador a uma idosa não é provável 

que a agarre pelo cabelo e a arraste (S) Agora se formos falar de agressão, de 

agressão digamos assim, de bater, de agressão psicológica, agressão 

económica, agressão sexual, há tanto para uns como para outros... as formas 

de agressão é que são diferentes...” FG4d), as diferenças nos agressores e/ou 

sua motivação (“a diferença é... muitas vezes é um cuidador que inflige os 

maus tratos (S) ou por impaciência para estar a tomar conta de um idoso ou 

por outro tipo de situações ou por falta de dinheiro... nas outras é situações 

passionais, é ciúmes, é... não tem nada a ver...” FG1a, “Acabam por, digo eu, 

ser maltratadas por aquele ser humano, se calhar de quem mais tratou ou de 
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quem mais cuidou ou a quem mais deu carinho...” FG4d, “A diferença está na 

violência doméstica praticada por um cuidador ou por um prestador de 

cuidados ao idoso e entre um casal...” FG4c), as diferenças na reacção da 

vítima (“a violência contra mulheres idosas é diferente porque as pessoas 

também têm uma perspectiva diferente, é um contexto todo diferente 

também.(S)É muito difícil também nós levarmos as pessoas a fazerem as 

denúncias (S) porque as pessoas também se fecham mais, têm vergonha... e 

portanto não falam tanto...” FG2b, “E depois, o factor de resposta. Eu, se hoje 

for agredida, tenho capacidade para responder (S) mas ali não há capacidade 

de resposta” FG2c, “Com um cuidador o idoso, se tiver oportunidade, tentará 

defender-se, se calhar com o filho não se defende (S) a probabilidade de um 

idoso tentar resistir a uma agressão de um cuidador é muito superior do que 

por exemplo a um familiar... A probabilidade de denunciar ou de agir para que 

aquela situação acabe é muito superior com um cuidador...” FG4f), as 

diferenças decorrentes da idade (“Porque a agressão física na outra faixa etária 

abaixo dos 65 anos é muito violenta... são situações muito violentas mesmo...” 

FG1a, “A mulher mais nova também é muito vítima de agressões mas claro 

que tem uma facilidade maior em libertar-se... Mas às vezes não consegue, 

não consegue libertar-se... Mas a mulher vítima idosa terá mais dificuldade...” 

FG3b, “E agora estava aqui a lembrar-me de uma coisa no ciclo da violência, 

que no casal jovem é muito mais fácil que o ciclo da lua-de-mel, lua-de-fel, lua-

de-mel... eu acho que esse ciclo, por exemplo, não acontece com o casal de 

idosos... esta lua-de-mel já passou há muito tempo, já não está... e a mulher 

não se quer separar nunca dele porque ele é o homem da vida dela e o pai dos 

filhos...” FG3b, “a violência física sobre um idoso acho que não é tão forte 

como por exemplo se formos comparar com uma jovem” FG4f, “se for um 

casal, supostamente já vem desde quando eram mais jovens...” FG4g) e as 

diferenças decorrentes do sexo da vítima (“Há diferença pelo próprio percurso 

da mulher, não é?, ou pelo menos pelos papéis que tem...” FG2a, “acho que a 

mulher é mais vulnerável mas também é mais resistente (S) porque apesar de 

tudo desenvolveu mais autonomia e possivelmente até mais auto-estima 

porque muitas vezes o facto da mulher estar mais ligada à casa, estar mais 



47 

 

ligada a cuidar e sentir-se mais responsável pelo cuidado dos outros e depois 

ainda pelo menos de continuar a ser autónoma, nem que seja a fazer a sua 

própria gestão doméstica diária, tem aí um sentido de ligação à vida que os 

homens perdem com muito mais facilidade. E nesse sentido ela resiste mais à 

violência, eu acho. Portanto as diferenças são essencialmente essas, o homem 

não é tão vulnerável mas é menos resistente” FG2a). Surgiu ainda, 

principalmente no grupo 3, e embora não consensualmente, a questão da 

mudança de mentalidades, na ideia que os jovens de hoje serão idosos 

diferentes e lidarão com as situações de violência de forma também diferente, 

não se acordando, no entanto, na questão desta diferença ser positiva ou 

negativa (“um homem actualmente sabe as consequências e os riscos que 

corre ao agredir directamente uma mulher, o que é diferente de há 30 anos 

atrás” FG3c, “o jogo da violência transformou-se um bocadinho, não é que a 

violência tenha deixado de existir, não, ganhou foi outra expressãoS há 

homens que aprendem a bater sem deixar marcasS portanto eles também se 

adaptaram” FG3b). 

 

Outra das categorias centrais refere-se ao Impacto do envelhecimento em 

homens e mulheres, debruçando-se sobre a questão de existirem, ou não, 

diferenças condicionais ao género no processo de envelhecimento. Os 

comentários dos participantes demonstraram quase unanimemente o 

reconhecimento de diferenças no processo de envelhecimento, à excepção de 

uma participante (“Eu na minha opinião acho que é igual, tanto custa para o 

homem como para a mulher” FG4b). No entanto, o sentido deste impacto, ou 

seja, se é sentido de forma mais negativa para homens ou para mulheres, não 

foi tão consensual. A maioria dos participantes verbalizou uma maior 

dificuldade sentida pelos homens no processo de envelhecimento (“O homem 

não quer ajuda de ninguém, quer é viver a vida dele e quando achar que já 

viveu a vida que tinha a viver suicida-se (S) enquanto que a mulher não, a 

mulher tenta viver o máximo possível mas sempre com a ajuda da família, 

sempre com apoio” FG1a), decorrente essencialmente do confronto entre o seu 

estilo de vida tradicional anterior (activo, reforçado por um sentimento de 
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capacidade e utilidade no cuidado da sua família ao assegurar a sua 

subsistência) com uma situação de reforma e incapacidade de adaptação a um 

novo estilo de vida que não se coaduna com o seu papel social tradicional (“as 

mulheres são mais cuidadoras e arranjam sempre um sentido para a vida no 

cuidar da casa, no cuidar dos netos ou dos outros, os homens (S) ao deixar de 

trabalhar a vida perde todo o sentido para eles” FG2a, “a educação dos que 

hoje são idosos foi muito feita na separação de papeis (S) e o homem, como 

não foi educado a fazer rigorosamente nada em casa, o homem é sempre uma 

carga para a mulher quando é mais idoso” FG2a, “o homem começa a definhar 

muito rapidamente porque pensa ‘o que é que eu estou aqui a fazer?’ e quando 

as pessoas começam a perguntar-se o que é que estão aqui a fazer que só 

estão a dar trabalho aos outros, entram num processo de decadência e é por 

isso que eu acho que não é só por razões biológicas, é também psicológicas, 

que os homens normalmente morrem muito mais cedo do que as mulheres” 

FG2a, “a questão deles deixarem o mercado laboral, e entrarem numa fase em 

que são considerados inactivos, eles sentem muito isso (S) sentem muito a 

pressão do ‘não sou o agente activo, sou reformado ou recebo pensão e não 

faço nadaS’” FG2c, “A mulher dá a volta, dá a volta porque se consegue 

ocupar com outras coisas e com os netosS” FG3b, “as mulheres sofreram 

mais transformações e adaptações na vida (S) que se calhar vão deixá-la mais 

preparada para estas coisas” FG3a, “Eu acho que o homem é capaz de 

envelhecer muito mais rápido do que a mulher. A mulher é capaz de se manter 

mais entre aspas activa do que o homem, o homem é capaz de se ir mais 

abaixo” FG4c). Esta situação, de acordo com os participantes, tende a piorar 

entre os homens em situação de viuvez (“o homem tem uma dupla mudança 

(S) é confrontado com o ter de alterar o seu comportamento, ou pede ajuda a 

alguém, e também se sente humilhado (S) ou entãoS também temos esses 

casos que não pedem ajuda a ninguém mas se tem a bainha descosida agrafa 

ou cola com fita-cola e tudo isso vai causando um certo mal estar” FG1c, “os 

estudos apontam que os homens têm menos tempo de viuvez, ou seja, 

aguentam menos tempo a viuvez, voltam mais a casar e também morrem mais 

cedo, sobrevivem menos à viuvez” FG1b, “o homem, tendo sido feliz ou não, a 



49 

 

viuvez é uma quebra completa” FG2c, “quando há viuvez ou quando há 

divórcio em pessoas já de maior idade, os homens casam muito mais 

rapidamente do que as mulheres. Porquê, porque os homens não são 

autónomos, tão simples quanto isso” FG2a) encontrando-se também associada 

a uma menor adesão masculina às actividades sociais disponíveis para idosos 

(“nestas universidades sénior há maioritariamente senhoras” FG3b, “sempre 

que há actividades dirigidas aos idosos há sempre mais participação 

femininaS também há mais mulheresS mas os homens não querem, dizem 

logo que não querem” FG3c). Inversamente, surgiram também comentários 

indiciadores de uma maior dificuldade da parte das mulheres (“eu acho que tem 

a ver com a forma como se organizou a sociedade durante muitos anos, a 

questão patriarcal em que as mulheres não trabalhavam (S) e as mulheres ou 

foram felizes uma vida inteira e conseguem chegar a uma idade avançada (S) 

e sentirem-se realizadas, apesar das incapacidades que possam ter, 

continuarem de bem com a vida, e há outras que precisamente a partir do 

momento em queS nunca tinham tido apoio e depois percebem que chegando 

a essa idade não têm nada de novo a acrescentar à sociedade, não têm nada 

mais a fazer” FG2b), nomeadamente no que concerne ao envelhecimento físico 

do corpo (“se formos para a questão estética, as mulheres dão muito mais 

importância do que os homens” FG4d) e a tendência presente na nossa 

sociedade em recusar lidar com o envelhecimento feminino publicamente 

(“como pivot, na televisão, homens podem apresentar o telejornal aos 50 ou 60 

anos; uma senhora com 60 anos já não está apresentável para estar na 

televisão (S) enquanto que os homens vão aparecendo na televisão (S) 

continuam a ter papéis e continuam a estar em público, se olharmos, as co-

protagonistas são sempre jovens e são casos muito pontuais de senhoras que 

chegam aos 60 anos a representarS E é impensável fazerem um papel 

sedutor! E acho que subliminarmente, no nosso subconsciente, vai ficando 

essa ideia, essa noção” FG1c). Surgiu ainda, novamente, a questão 

comparativa em relação ao modo como estas diferenças serão sentidas pelas 

próximas gerações (“acho que no geral vai-se envelhecer de forma diferente” 

FG1c, “o problema também vai ter no futuro uma outra dimensão” FG2b), uma 
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vez que a preponderância dos papéis sociais tradicionais será, aparentemente, 

mais atenuada nas gerações vindouras (“os homens já fazem, portanto, em 

casa, o mesmo que as mulheres e teve também a ver com a saída das 

mulheres para o mercado de trabalho e a mulher chegar a casa e dizer ‘não 

vou fazer tudo sozinha quando estive a trabalhar todo o dia como tu’” FG2a). 

 

A categoria Preconceitos violência sobre idosos e sobre mulheres idosas 

reuniu contributos essencialmente em três vertentes: por um lado, a ideia 

generalizada do que é esta violência, essencialmente associada aos maus 

tratos físicos (“Geralmente o que se ouve é que com aquela idade já não 

consegue bater, ‘Que mal é que ele lhe vai fazer?’” FG3c, “a ideia que há de 

violência é a agressão física (S) vem do estereotipo também dos 

incapacitados e do idoso enquanto pessoa doente, enquanto inactivo, porque 

depois vem também das associações, primeiro partimos do estereotipo do que 

é o idoso e depois passamos para a ideia de violência nos idosos com este 

modoS” FG3c); por outro lado, a questão da responsabilidade e 

desresponsabilização de diversos agentes nesta questão (“Isto acontece nas 

famílias mas também acontece nas instituições, que é ‘eles estão sob a nossa 

responsabilidade, sob a nossa protecção, e se acontecer alguma coisa a 

responsabilidade é nossa’ e portanto este limite do direito da pessoa às suas 

próprias opções porS boa féS é um dos grandes mitos sociais que existem” 

FG1b, “o que eu acho que está a acontecer é uma mudança até de paradigma 

e as pessoas idosas já não são cuidadas única e exclusivamente pela família, 

que é o que acontecia antigamente, e está a ser a sociedade no seu conjunto, 

através das instituições como nós aqui representamos, que está de certa 

maneira a apropriar-se deste problema (S) está apenas a destapar muitos 

problemas que sempre existiram mas que não se falava, não se comentava” 

FG2a, “[as pessoas] no geral acham que aquilo não lhes diz respeito, ou seja, 

ou a família tem de cuidar disso ou a instituição, não sou eu como cidadão que 

tenho que me preocupar com a violência sobre idosos, ‘ah isso a família que 

resolva, as instituições, a segurança social que tome conta dessas coisas’S 

acho que há um pouco essa ideia pré-concebida na sociedade” FG2a, “ao nível 
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das casas-abrigo, mesmo sem chegar aos maiores de 65, quando se trata de 

uma mulher já com 50 ou 60 anos havia determinadas casas-abrigo que não 

aceitavam” FG3b); por último, alguns estereótipos associados às mulheres em 

geral e às vítimas de violência em particular (“a mulher é mais passiva” FG2a, 

“aquela questão do ‘quanto mais me bates mais eu gosto de ti’ se calhar tem a 

ver com isso, as mulheres durante muitos anos pensaram que seria uma forma 

de carinho ou de afecto, uma forma de chamar a atenção” FG2b, “o problema 

está também na mulher porque a mulher permitiu que se calhar essas coisas 

acontecessem ao longo da vida e ela nunca teve uma atitude deS corajosa 

para dizer ‘eu não quero isto, eu não quero que a minha vida seja isto’” FG2a). 

Adicionalmente, surgiram comentários salientando a questão moral associada 

a este tipo de violência (“como é que é possível fazer uma coisa destas?!” 

FG3a, “Bater num idoso parece ser assim um bocadinho maisS porque aquela 

pessoa não tem capacidade de resposta (S) se nós já achamos uma cobardia 

bater numa mulher jovem, quanto mais numa idosa ou num idosoS” FG4f) 

bem como colocando esta situação em paralelo ou contraponto à questão da 

violência doméstica (“os idosos consideram menos violência doméstica entre 

eles do que nós, agora como profissionais estamos também mais atentos, não 

é? Por vezes sinalizamos pequeninas coisas que não achamos normais e que 

poderão talvez amanhã vir a ser piorS os idosos não (S) nem tem 

importância” FG2c, “as pessoas associam muitas vezes a questão dos maus 

tratos a isso, a casa, em casa, portanto não é uma coisa para se falar, não é 

para discutir, e se se souber até se faz algum segredo” FG2b, “Estávamos a 

falar de violência, de preconceito, estamos a falar de pessoas idosas, aqui há 

uns anos atrás não se falava de violência domésticaS ou seja, entre marido e 

mulher ninguém mete a colher” FG4a). 

 

Relativamente aos Tipos de apoio disponíveis, a resposta consensual é que 

não existem apoios específicos para mulheres idosas em situação de violência: 

existem respostas para mulheres idosas, existem respostas para mulheres em 

situação de violência, mas não para a confluência dos dois factores (“depois 

pensava nas respostas para estas mulheresS de facto são insuficientes, não 



52 

 

é?... das duas uma, ou um local de apoio a idosos ou a casa-abrigo (S) as 

necessidades que tem podem não ser propriamente as mesmas” FG1b, “como 

as respostas a nível dos apoios são tão fracas (S) na admissão que é difícil 

mas depois também a vida de lar é uma vida muito, muito, muito exigente para 

as pessoas (S) dá-lhes uma cama e pouco mais do que isso, e portanto as 

pessoas preferem viver e estar a ser maltratadas na casa delas e sob os 

cuidados de alguém que lhes diz alguma coisa” FG2b, “não há (S) neste tipo 

de situação ou há resposta através das urgências ou através do serviço de lar” 

FG3c), o que vai de encontro ao que a pesquisa anteriormente efectuada 

revelara. Foi também salientada, essencialmente no FG2, a importância que a 

proactividade e empenho dos técnicos individualmente pode ter (“a ideia 

importante é a da preparação dos técnicos porque são os técnicos e não as 

instituições que resolvem os problemas” FG2a, bem como algumas 

condicionantes da sua acção (“acho que os profissionais todos (S) têm alguma 

dificuldade em lidar com esta questão da violência (S) há um grande receio 

das pessoas em agir (S) porque isto implica a família, os direitos da família, o 

interesse do idoso (S) quando estamos a falar de questões patrimoniais e 

familiares é muito difícil e os técnicos (S) ou estão muito seguros 

profissionalmente e pessoalmente também, e conseguem impôr-se (S) ou 

então há um grande receio (S) mexe com a questão da justiça (S) e há 

sempre o tabu de ser testemunha” FG2b). 

 

Relativamente às Entidades e profissionais que intervêm, as respostas dos 

participantes foram muito similares na generalidade, tendo, no entanto, alguns 

entrado em maior nível de pormenor do que outros. Assim, foram identificadas 

como tendo intervenção nesta questão as forças policiais, tanto a Polícia de 

Segurança Pública (PSP) como a Guarda Nacional Republicana (GNR), com 

ou sem recurso a equipas especialmente treinadas para estas questões (como 

é o caso do NIAVE-Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da 

GNR); os serviços de emergência médica, nomeadamente bombeiros; os 

serviços de acção social, sejam eles da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 

da Autarquia, da Junta de Freguesia, centrais ou privados; as Associações, 
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Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e Organizações Não 

Governamentais (ONG), com estruturas específicas de apoio à vítima 

(nomeadamente com respostas de casa-abrigo como a APAV ou a UMAR) ou 

não (como a Cruz Vermelha Portuguesa ou lares/centros de dia/ serviços de 

apoio domiciliário diversos); as linhas telefónicas sociais e/ou de emergência; 

os serviços de saúde, com os centros de saúde e hospitais na linha da frente 

da detecção e encaminhamento de situações fisicamente graves e o delegado 

de saúde como crucial na definição de estratégias de intervenção a nível dos 

serviços de saúde locais; os centros sociais e paroquiais, quer pela sua 

resposta social em termos de lares, centros de dia e serviços de apoio 

domiciliário, quer pelo papel que o pároco continua a ter junto de uma faixa 

importante da população, nomeadamente mais envelhecida; e, ainda, a 

questão legal, com os Tribunais, o Ministério Público, a Magistratura, a serem 

referenciados como estruturas essenciais na tomada de decisões e aplicação 

da lei mas que, no entanto, estão geralmente afastados de redes de 

intervenção locais e pouco sensibilizados para esta questão, sentida como uma 

questão “social” e não “legal”. Foi ainda referido, geralmente pela reduzida 

intervenção real inversamente proporcional à necessidade sentida, a 

premência do recurso a psicólogos que possam dar apoio quer a vítimas e 

agressores, quer às próprias equipas de intervenção que, tantas vezes, se 

ressentem da própria actividade que desenvolvem e das situações em que se 

encontram envolvidas. No âmbito desta discussão foram ainda apresentadas 

dificuldades específicas que certos tipos de intervenção e intervenientes 

enfrentam, nomeadamente as autoridades policiais (“a presença policial num 

bairro social é causa de alarme da comunidade” FG1c, “as entidades acabam 

por já não ter a predisposição para trabalhar aquela situação (S) há 

comunicação de um caso de violência, eles vão lá, a questão fica em águas de 

bacalhau (S) a situação repete-se duas ou três vezes até que chega a uma 

situação limite (S) e também já não vão com a mesma disposição” FG3c) as 

equipas de intervenção social (“eu acho que os técnicos muitas vezes fazem 

um esforço muito grande para ajudar a vítima e depois daí a 2 ou 3 meses as 

pessoas querem ir para o agressor novamente” FG2a, “o que eu tenho notado 
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é que há um bloqueioS porque envolve a questão da justiça, portanto passa 

do foro institucional para o foro também pessoal” FG2b) ou o recurso à 

denúncia legal da situação (“primeiro vamos tentar gerir aqui para que 

resolvam as coisas (S) o que eu quero dizer é que estas situações se arrastam 

em tribunal (S) até pode fazer uma intervenção com a comunidade (S) e há a 

situação de (S) se a pessoa que está a trabalhar é denunciante ou não é 

denunciante (S) a situação psicológica é difícil (S) porque o trabalho de 

confiança que vai construindo às vezes choca com os modelos de vida que 

cada um tem” FG3a) bem como algumas sugestões de melhoria, 

nomeadamente pelo reforço da formação específica de profissionais (“as forças 

policiais, realmente acho que lhes falta este tipo de preparação e sensibilidade 

para começarem a tratar destes casos em particularS não pode ir 

directamente enfrentar as pessoas em situação de violência” FG3c, “é preciso 

da parte do técnico um certo cuidado na abordagem com a pessoa, com o 

familiar (S) nem todos os profissionais ainda estão capacitados” FG2b), a 

reformulação das leis (“muitas vezes as leis, em vez de ajudarem, ainda são 

impeditivas da resolução dos problemas (S) quem faz as leis não tem tido 

experiência e contacto com a realidade (S) está completamente alheado dos 

problemas e só lida com aquilo intelectualmente (S) mas depois na prática não 

funciona” FG2a) ou a melhor articulação das redes sociais existentes a nível 

local (“estamos todos a trabalhar para o mesmoS quer as forças de 

segurança, os psicólogos (S) quer as assistentes sociais, quer os médicos (S) 

e ninguém fala, mesmo nas redes que existem ninguém fala uns com os 

outros” FG4e). Surgiu como relevante a discussão de algumas questões éticas, 

nomeadamente relativas ao sigilo profissional (“se um médico vê que um 

paciente está em perigo de vida tem de denunciar” FG4f, “quando entra em 

conflito com as nossas obrigações e com aquilo que nós temos que 

respeitarS” FG4g, e à interferência da Direcção de instituições no trabalho dos 

técnicos (“porque entra em questão o sigilo profissional e a ética profissional e 

andar assim com a DirecçãoS” FG2b). Foi ainda salientado que o papel das 

instituições nestes casos é minimizar os problemas, uma vez que a resolução 
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não está ao seu alcance (“nós não temos receitas milagrosas, nós ajudamos a 

minimizar problemas, não se consegue acabar com os problemas” FG3b). 

 

Relativamente às Sugestões ou conselhos que os participantes pudessem ter 

relativamente a cada um dos tópicos apresentados, verificou-se que dois 

tópicos agruparam a maioria das sugestões, sendo eles Sugestões para 

formação às equipas de intervenção e Sugestões para sensibilização da 

sociedade. Assim sendo, a subcategoria Sugestões de formação para as 

equipas de intervenção, no conjunto das intervenções recolhidas, referiu a 

necessidade dos seguintes conteúdos: a representação do idoso (ideia que, até 

que deixe de ser cognitivamente capaz, o idoso é um adulto competente com o 

direito de auto-determinação e livre-arbítrio, como qualquer outro adulto); o que 

é o idoso num plano biológico, psicológico e jurídico; tipos de violência; como 

detectar sinais de maus tratos; como conduzir entrevistas com vítimas, 

agressores e terceiros (vizinhos, etc.); como agir perante uma situação de 

maus-tratos; que recursos existem na comunidade e que entidades intervêm; 

protocolos de actuação e redes de parceria; como apoiar a vítima no percurso 

para reconhecer a necessidade de receber apoio; avaliar os prós e contras de 

efectuar uma denúncia; questões éticas; formação para a cidadania; formação 

comportamental (empatia e estabelecimento de relação com o grupo-alvo); 

gestão do stress. Considerando uma das opiniões recolhidas, “quem precisa da 

formação é quem lida com os problemas e quem está no terreno é que lida 

com os problemas” FG4d. Paralelamente, em relação a Sugestões de 

formação para a direcção das instituições, surgiram algumas questões em 

comum, como é o caso da representação do idoso e os vários tipos de 

violência com este grupo em particular, mas surgiram também questões em 

particular relacionadas com uma posição de decisão, como sejam um 

conhecimento generalizado da temática que possibilite providenciar o devido 

apoio às equipas e o delinear de estratégias de intervenção adequadas, a 

compreensão do papel da direcção/chefias numa determinada instituição, o 

reconhecimento da importância dos protocolos de colaboração com outras 

entidades intervenientes na questão, além de uma forte formação moral, cívica 
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e pessoal. Referindo-se a este ponto da discussão, um dos participantes 

afirmou “no fundo o conteúdo da formação tem de ser diferente e adequado e 

adaptado a cada nívelS agora a formação é importante tanto para os 

superiores como para os do terreno” FG4f. No que concerne as Sugestões de 

apoio a dar às equipas de intervenção, surgiu que “a nós é crucial as normas 

de actuação, o trabalhar em rede e parcerias (S) precisávamos de ter uma 

formação em gestão do stress” FG1a, também é referida a necessidade de 

alteração na legislação uma vez que a morosidade dos processos não 

responde às necessidades dos intervenientes, mas também de “casa-abrigo, 

(S) apoio psicológico” FG4e e ainda um trabalho mais de fundo envolvendo o 

“trabalhar de mentalidades” FG1b e a “autonomia de poder de decisão” FG4b 

para que se possa agir com maior rapidez. Quanto a Procedimentos a adoptar, 

“em relação ao tipo de equipas, essas equipas devem ser multi-disciplinares 

(S) o ideal seria que estas equipas não fossem só por pessoas de uma 

instituição mas por pessoas de várias instituições e (S) é muito importante que 

estas entidades que estão no terreno conheçam as competências de cada um” 

FG1b, seria importante implementar supervisão e intervisão entre funcionários 

e, acima de tudo, “a partilha de informação e o trabalho em rede” FG4f. 

Pensando em Sugestões para a sensibilização da sociedade para esta 

problemática, foi referida a necessidade de identificar e mostrar todos os tipos 

de violência, incluindo os medicamente menos graves, mas também a 

necessidade de envolver o cidadão comum na discussão e “fazer as pessoas 

sentir que o problema é nosso, somos nós” FG1c, porque nós somos o idoso 

de amanhã e não torná-lo uma questão de “vamos tratar do idoso porque é 

moralmente e socialmente correcto” FG1c, “é muito importante envolver as 

pessoas que estão mais perto da idade da reforma e é muito importante o 

apoio em termos dos cuidadores informais” FG1b e também pode ser benéfico 

o envolvimento de “figuras públicas ou conhecidas e assim de alguma 

importância e de várias artes, a Eunice Muñoz(S) Simone de Oliveira” FG3a, 

de forma a fazer chegar a mensagem ao cidadão comum. Foram ainda dadas 

algumas ideias práticas como “um filme, a passar nas redes sociais (S) que 

mostrasse quanto é bom beneficiarmos com (S) o estar predisposto para os 
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problemas do outro e, neste caso, concretamente para a questão da violência” 

FG2b, ou “fazer um concurso em escolas [de cinema] (S) ou alguém fazer um 

rap sobre isso” FG3a, ou ainda, fazer formação nas escolas directamente sobre 

esta temática mas também sobre envelhecimento activo e educação para a 

cidadania, “o bem tratar dos idosos” FG4d, de forma a promover uma mudança 

no futuro a este nível. Por último, quanto a Outras sugestões ou conselhos, 

foram sugeridas diversas alterações ao status quo que, não sendo integráveis 

sob as categorias inicialmente previstas, não deixam de ser pertinentes, como 

é o caso da necessidade de incluir esta temática nos currículos universitários 

das várias áreas de intervenção; ao nível da legislação, as leis “deviam estar a 

ser revistas em muitas áreas, as leis devem ser facilitadoras, não devem ser 

inibidoras na resolução dos problemas” FG2a e “não devia haver nenhum 

advogado nem nenhum juiz que não fosse obrigado a fazer pelo menos 2 anos 

de serviço cívico em contacto com os problemas para depois ter uma 

capacidade e uma sensibilidade maiores para poder lidar com as equipas de 

uma outra forma” FG2a, a criação de equipamentos sociais para responder à 

necessidade específica verificada, “alguma situação que dê resposta física” 

FG3a ou, ainda, a criação de formação adequada aos cuidadores que, tantas 

vezes, se encontram sem qualquer suporte a dar resposta a situações para as 

quais não estão minimamente preparados.   

 

Surgiu, espontaneamente, na discussão, a Comparação com outros locais, 

quer na forma de comparação entre Portugal e Espanha, quer na distinção 

entre zonas portuguesas, quer ainda em termos de confronto entre a sociedade 

ocidental e outras não ocidentais. Assim, verifica-se entre os participantes a 

crença que a situação da violência doméstica no país vizinho é mais grave do 

que em Portugal mas, por outro lado, a nível de intervenção é feito um trabalho 

de grande nível (“Em Espanha têm muitas mortes por violência doméstica” 

FG1a, “a Espanha fez um trabalho de facto absolutamente fantástico” FG1b, 

“Em Espanha faz-se um trabalho muito mais interessante e trabalha-se muito 

melhor a todos os níveis, a nível social trabalha-se muito melhor” FG4f). 

Internamente, reportado por parte das forças de segurança, verifica-se uma 
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diferença grande na representatividade da violência em diferentes zonas do 

país: “no distrito de Lisboa temos uma diferença brutal entre Sintra e a 

Lourinhã, por exemplo, em que o número de processos é muito superior em 

Sintra mas a nível de gravidade a Lourinhã bate aos pontos” FG4e. E a nível 

mundial, surgiram as culturas orientais como exemplo do especial apreço pela 

camada mais velha da população mas, no entanto, “até nas próprias culturas 

orientais em que as pessoas mais velhas são tidas com um respeito enorme 

(S) até isso se está a perder um bocado” FG4g; surgiu, então, em contraponto, 

“na cultura árabe não existem lares de idososS a família é que é obrigada, é 

obrigada a tomar conta dos seus idosos (S) o que não quer dizer que não haja 

violência” FG4a. 

 

Também decorrente da discussão sob outros tópicos surgiu, quer directamente 

na intenção dos participantes, quer indirectamente pelas posições assumidas, 

conteúdo agrupado sob o tema Preconceitos em relação aos idosos. Assim, 

surgiu que “há de facto uma representação deste, do velho, pobrezinho e que 

mora longe (S) ninguém se identifica com esta população, ninguém acha que 

vai ser esse velho” FG1b, “O idoso é sempre um idoso, cheira mal, é feio, 

vamos fechar os olhos a isso, temos a tendência para fechar os olhos ao que é 

desagradável, e estamos a falar como senso comum” FG1c, “nós somos 

formatados durante a vida que a vida vale enquanto nós somos produtivos, 

enquanto nós trabalhamos (S) a partir do momento em que deixamos de fazer 

isso, a vida perde sentido e certas pessoas acham que são um estorvo, já não 

conseguem corresponder também às expectativas dos outros” FG2a ou o 

“estigma pelo facto de ser idoso, por si sóS para muita gente é um estigma” 

FG4f. O ponto de menor consenso nesta questão surgiu no FG1, no qual foi 

referida a questão de, genericamente falando, e principalmente em 

determinados sectores de actividade, o envelhecimento penalizar mais as 

mulheres (“dê-me um exemplo de uma senhora de 50 ou 55 anos que todos os 

dias seja o pivot! As televisões não fazem isso. Nos hotéis fazem a mesma 

coisa, na recepção, por exemplo, não se põe ninguém com 60 anos, mulher” 

FG1c), tendo este argumento sido rebatido com a crença de que tal acontece 
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por vontade das próprias mulheres e não das entidades empregadoras (“A 

mulher tem os seus netos e quer ficar em casa (S) já tiveram a sua vida activa 

na televisão e querem depois cuidar dos netos e da família (S) isso não é a 

televisão que diz ‘essa não que já não tem fisionomia para estar na televisão’, 

acho que não (S) as mulheres retiram-se muito mais cedo da vida activa do 

que os homens (S) porque querem, porque acham que já trabalharam e 

acham que têm a parte da família para cuidar” FG1a). 

 

Outra categoria emergente da discussão foi a da Caracterização dos idosos, 

uma vez que era este o grupo-alvo da violência que se pretendia discutir. Deste 

modo, surgiram posições essencialmente relacionadas com a vulnerabilidade 

deste grupo (“é um grupo muito vulnerável, quer pela sua idade quer pelo facto 

de estar isolado” FG1c, “há uma vulnerabilidade destas pessoas, juntamente 

com a perda de autonomia que na perspectiva desta pessoa tende sempre a 

agravar-se e a sentirem-se cada vez mais dependentes” FG2a, “até porque o 

idoso é uma população muito mais vulnerável” FG4g) bem como com as 

representações associadas à ideia de ser idoso (“ser idoso é ser dependente, 

ser idoso é ser incapaz (S) ser idoso é não ter capacidade de saber o que se 

quer, qual é a sua vontade, tomar as suas próprias opções (S) ser idoso há 

uma inversão do poder paternal, portanto, há sobretudo representações (S) 

que muitas vezes até proliferam por boa fé” FG1b) e aos direitos que os idosos, 

enquanto pessoas, têm (“muitas vezes há que explicar às pessoas ‘olhe, 

repare, eu percebo a sua preocupação, é de louvar, a sua preocupação mas 

perceba também que o seu pai ou a sua mãe prefere morrer na sua própria 

casa aos 80 anos com uma queda, a viver mais 10 anos num lar’ (S) é esta 

dificuldade de perceber que a pessoa tem o direito de correr os seus próprios 

riscos” FG1b). Transversalmente, surgiram ainda questões associadas aos 

hábitos, educação e cultura tradicionais deste grupo (“estava lá uma senhora 

que dizia que antigamente os maridos batiam nas mulheres, as mulheres 

suportavam mas não morriam e hoje as raparigas novas fazem queixa, vão 

para as instituições, eles vão atrás delas e ou é ácidos, ou matam-nas (S) 

portanto a mentalidade deles, da faixa etária, está assim” FG2c, “há uma 
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senhora que dizia ‘eu mandava na minha casa, o meu marido mandava em 

mim’” FG3a) e algumas considerações relativamente às mudanças que 

existirão neste grupo num futuro mais ou menos próximo, tendo em conta as 

alterações sociais que hoje se vivem (“os nossos alunos universitários, quando 

chegar a vez deles serem idosos, já não tiveram uma educação tão tradicional 

e aquilo que nós estamos aqui a debater hoje, daqui a 30 anos já estará 

ultrapassado” FG1c, “a violência que vai ficar agora (S) não vai atingir as 

mesmas expressões que atingia na geração dos meus avós” FG3c, “mas muito 

provavelmente será diferente, provavelmente porque de certa forma a 

educação de hoje faz com que o que acontece aos idosos de hoje não 

acontecerá, se calharS ou acontecerá até piorS (S) mas provavelmente será 

mais denunciado” FG4a.  

 

Naturalmente, em contexto de discussão de questões associadas à violência 

com profissionais intervenientes na temática, a distinção de tipos de violência 

bem como uma apreciação da sua gravidade e/ou frequência, foi surgindo ao 

longo dos grupos. Temos assim que a categoria Tipos de violência, não sendo 

uma categoria originalmente prevista, emergiu não apenas como necessária, 

mas também como uma daquelas com maior número de referências. Deste 

modo, surgiram menções a praticamente todas as formas de violência (“infligir 

um mal-estar a esse idoso, pode ser físico, pode ser psicológico, pode ser 

emocional, ocorre muito a chantagem emocional” FG1c, “esta questão do mau 

trato psicológico, da coacção e do abuso financeiro ocorre muito mais do que 

se calhar o mau trato físico propriamente dito” FG1b, “pode ser a falta de um 

apoio, pode inclusivamente estar a ser negligenciado o acesso à saúde” FG2b, 

“há uma violência que é exercida dentro dos bairros, e pode não ter nome, mas 

é o facto das pessoas terem medo de sair à rua e então isolarem-se porque 

normalmente, portanto vivem populações problemáticas (S) é um tipo de 

violência que se exerce sobre os idosos nos bairros que não é comum noutras 

zonas da cidade, é as pessoas terem que ficar em casa e terem uma grande 

dificuldade na relação com o mundo e com medo de sair à rua” FG2a, “também 

há burlas e outras coisas” FG3a, “o abandono, a negligência, a falta de 
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cuidados médicos, o afastamento da família, são às vezes muito mais graves 

do que se tivermos apenas uma violência física” FG4e; no entanto, é de referir 

que não foi mencionada a questão da violência sexual, sendo que esta está 

sempre presente quando falamos de violência sobre mulheres, mas, sendo o 

tópico geral violência sobre mulheres idosas, se revelou completamente 

ausente, excepto pela sua menção no texto do folheto da PSP lido pelo agente 

participante no primeiro grupo. Em termos de questões particulares levantadas 

dentro deste tópico, surgiu como premente o stress do cuidador que, segundo 

os participantes, origina situações de violência que deveriam ter outro 

enquadramento, pela ausência de intenção e apoios (“não deixa de ser um 

mau trato mas eu não o colocaria exactamente na mesma situação em que há 

de facto uma omissão deliberada ou uma intenção deliberada de provocar um 

dano” FG1b, “o desgaste do cuidador é tanto que depois, lá está, cuidar da 

companheira levou a um estado tal que a recusa da situação deu azo a 

questões graves” FG3c, “de repente passaram a ser vítimas de violência 

porque simplesmente tornaram-se um fardo (S) para um familiar próximo, era 

autónoma por exemplo, e tiveram um AVC e tiveram de ficar acamadas (S) e 

depois lá está aquela questão de ajuda ao cuidador, não é? Que também não 

existeS aquela pessoa ficou ali de repente com aquela obrigação de cuidado e 

também não sabe o que há-de fazerS” FG4d) e, também, surgiu a questão da 

violência em contexto institucional que, além das anteriormente focadas, 

assume outras formas, nomeadamente pela despersonalização das pessoas 

cuidadas (“outra forma de violência que para mim também é muitoS (S) 

quando nós entramos num lar, não se ver objectos pessoais das pessoas, em 

muitos deles não há permissão de ter objectos pessoais como uma moldura 

com uma fotografia para ter uma recordação dos filhos ou dos netosS não há 

essa permissão e portanto as pessoas são despejadas dos seus bens, dos 

seus bens mais elementares e que são essenciais para ligar as pessoas à vida 

(S) isso é uma forma de violência gravíssima que se exerce sobre as pessoas 

idosas, sem consciência daquilo que estão a fazer” FG2b). 
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Quando questionados relativamente ao que consideram O ponto mais 

importante entre todos os focados na discussão, verificou-se que em todos os 

grupos foi salientada a importância do trabalho em rede dos intervenientes (“a 

valorização do trabalho em rede” FG2a, “nós precisamos todos uns doutros e 

se trabalhássemos mais uns com os outros tínhamos mais a ganhar do que a 

trabalharmos isoladamente” FG4d); também bastante comentada foi a 

importância de sensibilizar a sociedade para esta questão (“as acções de 

sensibilização” FG4e) e a questão da representação social daquilo que é ser 

idoso (“essa ideia de que velhos não são só os outros (S) todas essas 

questões têm a ver com a capacidade da pessoa idosa” FG1b).  

 

As últimas categorias analisadas prendem-se, não com o objecto do estudo, 

mas com uma análise formal do decurso dos grupos que, pese embora atípica, 

surgiu como pertinente. 

 

Analisar o modo como as questões foram colocadas pela moderadora aos 

diversos grupos é a intenção da categoria Perguntas e clarificações, através da 

qual verificamos que a questão de abertura, relativa à apresentação dos 

participantes, foi colocada consistentemente da mesma forma, apesar de não 

definida em formato de pergunta no guião; de forma semelhante, também a 

questão introdutória, sobre a expressão “maus-tratos de mulheres idosas” foi 

consistentemente formulada em todos os grupos. No que concerne a questão 

de transição, relativa à definição da OMS, a questão colocada foi também 

consistentemente a mesma, tendo, no entanto, existido diferenças no suporte à 

questão: no primeiro grupo foi apenas distribuída aos participantes a definição 

escrita, não tendo esta sido lida em voz alta, enquanto nos restantes grupos, 

além de formulada a questão e distribuída a definição, esta foi ainda 

integralmente lida. Entrando nas questões-chave, verifica-se que a formulação 

das questões 1, 2 e 4 foi consistentemente semelhante, verificando-se, no 

entanto, algumas diferenças nas questões 3, 5 e 6. Assim, a questão das 

diferenças na violência consoante o tipo de vítima, no primeiro grupo foi 

formulada apenas na generalidade tendo, no entanto, nos grupos 
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subsequentes passado a incluir a especificação dos outros tipos de vítimas 

relevantes, ou seja, a comparação pretendida é de mulheres idosas com 

mulheres jovens e homens idosos; a questão dos tipos de apoio disponíveis 

surgiu espontaneamente na discussão, não necessitando de formulação da 

questão, à excepção do grupo 3, pelo que foi este o único grupo em que esta 

pergunta foi formulada. No que concerne as sugestões ou conselhos, a 

questão foi aplicada aos grupos de forma distinta: nos grupos 1 e 2 foi 

inicialmente colocada da mesma forma mas depois gerida pelos grupos de 

forma diferente, pelo que se no grupo 1 a questão foi apenas formulada uma 

vez e elicitou de imediato respostas relevantes, no grupo 2 verificou-se a 

necessidade da moderadora ir recordando alguns dos pontos relevantes da 

questão; no grupo 3, a questão foi repartida logo de início para ajudar o grupo a 

focar-se nas respostas a cada tópico; por último, no grupo 4, tendo a questão 

começado a ser colocada de forma semelhante aos grupos 1 e 2, logo no 

início, por solicitação do grupo, a questão foi repartida e trabalhada tópico a 

tópico, adequando-se às necessidades do grupo em questão. A questão de 

finalização, relativamente ao ponto considerado o mais importante da 

discussão, foi também formulada de forma consistente em todos os grupos. 

 

A categoria Apresentação dos participantes agrega as porções de texto 

referentes tanto à apresentação inicial dos participantes como, nalguns casos, 

referências posteriores aos pontos solicitados na questão de abertura. A sua 

análise mostra-nos uma heterogeneidade no modo de apresentação dos 

participantes, sendo que alguns participantes ofereceram todas as informações 

relevantes na sua intervenção inicial mas outros necessitaram de pedidos de 

desenvolvimento por parte da moderadora ou sentiram necessidade, 

posteriormente, de aprofundar a informação inicialmente fornecida.  

 

5.2 Discussão dos Resultados 

Partindo dos objectivos gerais deste estudo, podemos dizer que ambos foram 

alcançados, na medida em que os grupos de discussão desenvolvidos 

permitiram obter uma perspectiva dos agentes de intervenção real sobre as 
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questões pesquisadas na etapa 1 do projecto e, adicionalmente, surgiram 

diversas sugestões relativas a actividades a desenvolver posteriormente no 

âmbito deste projecto ou, eventualmente, em projectos futuros. Assim, 

genericamente falando, considera-se que os resultados da pesquisa 

anteriormente realizada a nível nacional e comparada a nível europeu  com os 

restantes países da parceria (Stop ViEW, [2011, não publicado]) são 

coincidentes com as perspectivas apresentadas pelos profissionais 

participantes nos grupos de discussão. Adicionalmente, verificou-se um 

elevado nível de concordância na generalidade das questões entre 

participantes do mesmo grupo e também entre os diversos grupos de 

discussão. Se esta concordância intra-grupal pode estar relacionada com 

factores de desejabilidade social, nomeadamente nos casos em que membros 

de uma mesma categoria profissional estiveram presentes no mesmo grupo, já 

a verificação dessa consistência também a nível inter-grupal permite-nos 

alguma confiança na generalização das conclusões.  

 

Também a heterogeneidade dos grupos de discussão, todos eles compostos 

por pessoas de ambos os sexos, de faixas etárias diversas e de áreas de 

intervenção técnica e geograficamente distintas, embora possa constituir-se 

como uma limitação, é aqui perspectivada como uma das forças dos grupos de 

discussão realizados, ao colocar, de imediato, em confronto perspectivas 

diferentes, todas radicadas na realidade da intervenção.   

 

Prosseguirá, então, esta discussão, olhando de perto para as respostas às 

questões de investigação colocadas. 

 

a) Qual a opinião que os profissionais intervenientes nas áreas da violência 

e/ou idosos têm da definição de maus tratos de idosos da Organização 

Mundial de Saúde (2002)? 

Foi em relação a esta questão que se verificou a maior heterogeneidade nas 

perspectivas dos profissionais participantes. Verificou-se que a maioria dos 

participantes considerou que a definição apresentada necessitaria de ajustes, 
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sendo, genericamente falando, demasiado abrangente para identificar 

devidamente todas as particularidades do fenómeno em estudo. A excepção 

proveio do grupo 2, no qual a definição foi considerada perfeitamente 

adequada. Talvez esta diferença intergrupal resida na inexistência, neste 

grupo, de profissionais envolvidos em intervenções mais afastadas da 

intervenção social pura.  

 

b) Na perspectiva dos profissionais, o processo de envelhecimento tem um 

impacto distinto em homens e mulheres? Por que razão? 

Existe, neste ponto, uma consonância quase total dos participantes no sentido 

de, concordantemente com os resultados da pesquisa realizada na etapa 1 do 

projecto, haver uma diferença no impacto do processo de envelhecimento em 

homens e mulheres, devido essencialmente aos papéis sociais que assumiram 

no passado. No entanto, a surpresa nesta questão surge das diferentes 

perspectivas relativamente a qual dos sexos enfrentaria maiores dificuldades 

no processo. Assim, os resultados sugerem a pertinência de uma abordagem 

mais profunda desta questão, talvez directamente junto do grupo-alvo, 

evidenciando as dificuldades reais percepcionadas por homens e mulheres no 

seu processo de envelhecimento. De acordo com os pontos de vista 

recolhidos, e enquadrando-se numa perspectiva de tarefas desta etapa do 

ciclo de vida (Relvas, 2000), existirá uma maior dificuldade no seu 

cumprimento por parte dos homens do que por parte das mulheres, 

nomeadamente no que concerne o ajustamento à reforma e a aprendizagem 

referente à vida quotidiana sem parceiro/a. 

 

c) Quais os preconceitos ou ideias pré-concebidas relativos à violência sobre 

idosos, e sobre mulheres idosas em particular, identificados ou revelados 

pelos profissionais participantes? 

Surgiram dois níveis de análise relativamente a esta questão, por um lado nos 

preconceitos que os participantes referiram, por outro lado naqueles que 

evidenciaram. Adicionalmente, surgiu, paralelamente à questão formulada, a 

questão de preconceitos relativamente aos próprios idosos, pelo facto de 
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serem idosos, corroborando a tese de as atitudes de maior prevalência 

relativamente a idosos serem de avaliação negativa (Fonseca, Gonçalves e 

Martín, 2009). Deste modo, e de forma também concordante com o revelado 

na pesquisa da etapa anterior do projecto, verificou-se que a percepção dos 

participantes é de existência de um preconceito relativamente à pessoa idosa 

e generalização da ideia da sua dependência e incapacidade de tomada das 

suas decisões, no geral, seguido de uma desvalorização e 

desresponsabilização generalizada no que concerne a violência cometida junto 

deste grupo. Também de forma concordante com a pesquisa anterior (Stop 

ViEW, [2011, não publicado]), existe uma percepção do aumento da denúncia 

das situações de violência junto deste grupo, decorrente também de uma 

percepção diferente da posição da violência doméstica, muito associada à sua 

passagem a crime público e, como tal, denunciável por qualquer pessoa que 

dele tenha conhecimento. 

 

d) Que diferenças reconhecem os profissionais na violência cometida sobre 

mulheres idosas quando comparada com a cometida sobre outras vítimas 

de violência? 

Os profissionais participantes nos grupos reconhecem, genericamente, a 

existência de diferenças na violência cometida sobre este grupo-alvo, na duas 

variáveis envolvidas: sexo e idade. No entanto, considerando a pesquisa 

anterior que se pretende validar, os resultados mostram, principalmente da 

parte das forças de segurança, uma percepção de diferença objectiva nos 

actos cometidos e/ou intensidade da violência, sendo que a pesquisa anterior, 

muito baseada nos escassos dados estatísticos específicos existentes, 

verificou uma diferença apenas no nível de denúncia das situações. Assim, 

seria pertinente averiguar esta situação, aprofundando esta perspectiva do 

estudo. 

 

e) Quais os intervenientes em situações de violência sobre idosos? 

Tendo sido focado o papel da intervenção das forças de segurança, serviços 

de emergência, cuidados médicos, serviços de acção social, linhas telefónicas 
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sociais e/ou de emergência, centros sociais e paroquiais, respostas sociais 

para idosos, serviços de ONGs na resposta a situações de violência e ainda o 

papel das entidades associadas ao sistema legal no tratamento desta questão, 

as respostas dos participantes suplantaram o previsto pela pesquisa, 

demonstrando, não deliberadamente, a real necessidade da articulação dos 

diversos serviços e tipos de intervenção, na busca de uma resposta adequada 

para estas situações. Tendo sido amplamente focada como imprescindível a 

elaboração de protocolos conjuntos de actuação bem como de redes de 

intervenção funcionais, esta questão surge como um ponto de partida para a 

definição de propostas de intervenção futuras. 

 

f) Qual é a percepção dos profissionais relativamente aos apoios existentes 

especificamente para mulheres idosas vítimas de violência? 

Confirmou-se com as respostas a esta questão aquilo que fora verificado 

através da pesquisa da etapa anterior (Stop ViEW, [2011, não publicado]), ou 

seja, não existem em Portugal respostas específicas para a violência sobre 

mulheres idosas. Existem respostas para mulheres em situação de violência, 

não adequadas e frequentemente não aceitantes de mulheres a partir da meia-

idade e, adicionalmente, existem respostas para idosos, não focadas e não 

sensibilizadas para o trabalho com sobreviventes de situações de violência. 

Decorre daqui a constatação da necessidade destes serviços específicos, 

inexistentes no nosso país e nos demais países da parceria. 

 

g) Quais as necessidades de formação e apoio sentidas pelos profissionais 

com intervenção na área? 

Os participantes dos grupos de discussão reconheceram amplamente a 

necessidade de maiores apoios às equipas de intervenção, nomeadamente ao 

nível da formação, tendo fornecido inúmeras pistas de tópicos para estas 

acções de formação, desde informação sobre as especificidades da população 

idosa, a preparação para situações específicas de violência ou, ainda, 

formação social e humana dos técnicos e questões éticas transversais a este 

tipo de intervenção. Quanto a outros tipos de apoio, surgiu novamente a 
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questão do trabalho em rede e a definição de protocolos de actuação 

conjuntos, permitindo uma maior eficácia e eficiência da intervenção, além de 

apoios ao nível da supervisão e intervisão das equipas de intervenção, 

permitindo maior qualidade na intervenção e, também, a prevenção do burnout 

dos técnicos e profissionais de acção directa. 

 

h) Que conteúdos e modos de sensibilizar a sociedade para a questão da 

violência sobre idosos, e sobre mulheres idosas em particular, são 

sugeridos pelos profissionais? 

As propostas decorrentes desta questão foram muitas e bastante abrangentes. 

Algumas, mais fechadas e recorrentes, como a necessidade de acções de 

formação e sensibilização da população em geral para a temática dos idosos e 

para as formas de violência sobre eles; outras constituindo-se como originais e 

inovadoras, como é o caso da criação de uma competição para escolas de 

áreas de formação específicas (como cinema, multimédia, entre outras) pela 

realização de um produto através de cuja disseminação o objectivo seria 

cumprido. Independentemente da forma, surgiu repetidamente a questão da 

necessidade da formação humana e pessoal da população para que ocorra 

uma mudança de mentalidades, permitindo uma mudança de comportamentos 

futura. Deste modo, as sugestões foram frequentemente no sentido da 

elaboração de campanhas não específicas na área da violência mas, antes, um 

passo atrás, no sentido de campanhas de reconciliação da população em geral 

com a ideia do seu próprio envelhecimento e dos benefícios de cuidar do outro. 

 

Além das questões de investigação estudadas, surgiu como relevante a 

comparação espontânea entre regiões ou sociedades, através da qual a 

intenção é, consistentemente, salientar que “algures” se faz melhor do que 

“aqui”. Cumpre, no entanto, reflectir sobre a realidade das outras regiões e 

sociedades para averiguar da real qualidade e adequação das suas 

intervenções. Seria interessante poder comparar estes resultados com os dos 

restantes parceiros europeus; no entanto, no momento de realização desta 

tese, os resultados dos grupos de discussão realizados pelos parceiros não 
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estão ainda disponíveis. Adicionalmente, também relevante foi a constatação 

pelos participantes das particularidades dos maus tratos derivados do stress do 

cuidador e da necessidade de prestar especial atenção a esse grupo específico 

de agressores, pela ausência de intenção na agressão e pela potencial maior 

facilidade dos profissionais em provocar uma alteração real na situação de 

violência, pelo simples proporcionar de maiores apoios a estes cuidadores. 

 

É de referir que, na sua globalidade, os resultados deste estudo vão no sentido 

de corroborar o modelo conceptual apresentado (Se’ver, 2009), nomeadamente 

no que concerne a identificação de factores sociais e estruturais, tanto 

inibidores como potenciadores, salientado-se o impacto esperado da 

intervenção que pode realizar-se sobre eles e consequente efeito expectável 

na severidade e frequência dos maus tratos sobre idosos e sobre mulheres 

idosas em particular. 

 

5.3 Aplicação e desenvolvimentos futuros 

Conforme já referido, o presente estudo insere-se num projecto a nível 

europeu, prevendo já, e até previamente à sua concretização, alguma 

aplicação prática e de continuidade, nomeadamente através da utilização dos 

resultados dos grupos de discussão no desenvolvimento de acções de 

formação específicas ou na organização de grupos de ajuda mútua para 

mulheres idosas vítimas ou em risco de violência.  

 

Acresce, no entanto, a isto que os resultados emergentes destes grupos de 

discussão permitem uma muito mais abrangente perspectiva de futuro, na qual 

há pistas de actuação e intervenção que poderão ser a base do delinear de 

novos projectos e estudos. 

 

Deste modo, surge como pertinente reflectir sobre a questão das diferenças no 

impacto do processo de envelhecimento sobre homens e mulheres, não da 

perspectiva dos profissionais com intervenção nesta questão, como verificado 

neste estudo, mas, antes, directamente com pessoas em diferentes fases de 
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envelhecimento, de forma a verificar as reais diferenças no impacto do 

processo. Idealmente, este potencial estudo compreenderia a variável 

violência, de modo a não apenas identificar as diferenças deste impacto nos 

diferentes sexos mas, também, conseguir cruzar dificuldades específicas com 

situações de violência, tanto enquanto agressor como enquanto vítima. 

 

Outra possível pista de investigação futura prende-se com as diferenças na 

violência cometida sobre mulheres idosas quando comparadas com outras 

vítimas. Se a pesquisa, na etapa anterior deste projecto (Stop ViEW, [2011, 

não publicado]), e também pelo défice de dados estatísticos específicos, não 

permitiu identificar diferenças nos actos de violência cometidos mas, apenas, 

diferenças nas denúncias destas situações, as perspectivas dos profissionais 

envolvidos neste estudo, nomeadamente os profissionais das forças de 

segurança, indiciam a existência de diferenças reais na forma e/ou intensidade 

destes actos. Deste modo, seria interessante investigar as reais diferenças 

entre as situações de violência com grupos diferentes, permitindo 

posteriormente delinear intervenções específicas e adequadas à realidade. 

 

Uma área de intervenção declaradamente exposta como necessária pelos 

participantes prende-se com a criação de redes de articulação e intervenção 

ajustadas à realidade e que funcionem, bem como o desenvolvimento de 

protocolos de actuação das entidades. Em conjunto, estas duas medidas 

permitiriam uma real intervenção conjunta dos diversos intervenientes quando 

confrontados com situações de violência, potenciando as possibilidades de 

sucesso da intervenção. Deste modo, surge como uma pista para o futuro o 

delinear de uma tal rede local, possivelmente replicada a nível regional e 

nacional, para que, adequando sempre a intervenção a cada uma das 

realidades locais, se tornasse uma certeza a articulação das entidades 

intervenientes. É de salientar que as redes sociais locais existem, 

nomeadamente ao nível de freguesia, e, nalguns casos, funcionam de forma 

adequada. No entanto, a tendência verificada pelos participantes é de as redes 

sociais específicas não terem durabilidade ou, em alternativa, as redes com 
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durabilidade não terem uma vertente de intervenção específica e, como tal, não 

terem capacidade de resposta para as situações concretas, nomeadamente em 

casos de violência sobre idosos ou outros grupos específicos. É comum 

verificar-se a criação destas redes de intervenção no contexto de projectos 

concretos e, posteriormente, a sua extinção decorrente do término do projecto, 

por não ser previamente considerada a vertente de sustentabilidade na sua 

criação. 

 

Outra pista para intervenções futuras está relacionada com o desenvolvimento 

de respostas para técnicos. Verificou-se a existência da necessidade de 

formação nalgumas áreas e, nomeadamente, seria positivo elaborar formação 

diferenciada para profissionais de diferentes campos, que possuem lacunas no 

seu percurso formativo anterior, habitualmente moldado pela sua área de 

intervenção específica. Não se pretendendo que todos sejam especialistas em 

tudo, a intenção seria, pelo contrário, partilhar, nomeadamente entre parceiros 

em contexto de rede de intervenção, noções básicas que permitissem pelo 

menos desenvolver algum sentido de orientação entre os caminhos perante os 

quais estes profissionais podem encontrar-se. Adicionalmente, o 

desenvolvimento de formas de prevenção e combate ao burnout dos técnicos, 

nomeadamente através da criação de grupos de intervisão, quer dentro de uma 

qualquer instituição quer entre instituições parceiras, ou mesmo grupos de 

ajuda mútua para profissionais, poderia constituir-se como uma das formas de 

reforçar a intervenção dos profissionais desta área, uma vez que um dos 

resultados também emergentes revela a frustração decorrente das dificuldades 

próprias desta área de intervenção, tanto pelas especificidades dos contextos 

da violência, como pela inexistência de recursos com os quais intervir para 

minimizar o impacto das situações existentes. 

 

A última pista de desenvolvimento futuro, decorrente dos resultados deste 

estudo, prende-se com a comparação internacional da situação da violência 

sobre mulheres idosas. Sendo, para os próprios autores, um desafio muito 

grande a publicação de estudos comparativos entre realidades muito díspares, 
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seria, no entanto, interessante verificar as diferenças, nomeadamente entre 

países de continentes diferentes, para, identificando as circunstâncias 

causadoras das diferenças, potenciar factores de protecção e minimizar 

factores de risco. O factor inovador poderia verificar-se na introdução da 

variável género, uma vez que esta variável está geralmente ausente nos 

estudos com a população idosa. 

 

No seu conjunto, estas pistas de desenvolvimento futuro revelam que o campo 

da violência sobre mulheres idosas é uma ampla área de estudo e intervenção, 

com um vasto caminho a percorrer.  
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E LIMITAÇÕES 

 

Integrando-se o presente estudo num projecto de intervenção mais alargado, 

verificaram-se no seu desenvolvimento algumas contingências, talvez pouco 

habituais numa tese de mestrado. No entanto, situando-se esta tese de 

mestrado também num ponto incomum e recente no universo das teses, o 

resultado é, para todos os efeitos, coerente. 

 

As contingências e limitações deste estudo prendem-se, essencialmente, com 

a pré-definição por parte do projecto de determinados princípios e regras, como 

sejam, por exemplo, o facto de os grupos serem precedidos por sessões de 

divulgação do projecto, no decurso das quais foram apresentados os 

resultados da etapa do projecto referente à pesquisa nacional e comparação 

transnacional da situação da violência sobre mulheres idosas. Estes resultados 

serem apresentados previamente aos grupos de discussão, com um intervalo 

de tempo variável entre duas semanas e uma hora, poderá ter enviesado as 

perspectivas dos participantes. No entanto, espera-se que o enquadramento 

dado aos participantes relativamente ao objectivos dos grupos, ou seja, a 

procura de perspectivas diferentes e de confirmação ou infirmação dos 

resultados anteriormente alcançados através do contacto com os profissionais 

com intervenção efectiva na questão, tenha contribuído para minorar este 

enviesamento. 

 

No que diz respeito aos resultados dos grupos de discussão propriamente 

ditos, verifica-se uma homogeneidade na generalidade dos contributos, o que 

surpreende na medida em que se colocaram em confronto perspectivas de 

intervenção muito diferentes. Seria, por exemplo, de esperar que a discussão 

entre um agente da polícia, uma socióloga e uma jurista, todos com 

intervenção na questão, desse origem a pontos de divergência mais profundos 

do que a afirmação ou negação da presença de um impacto diferente do 

processo de envelhecimento entre homens e mulheres. Levanta-se, então, a 

possibilidade de a heterogeneidade de perspectivas surgir, antes, do confronto 
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entre profissionais, cuidadores e vítimas. Poderá ser esse um dos caminhos a 

explorar no futuro.  

 

Se os objectivos iniciais deste estudo se prendiam com a validação dos 

resultados da pesquisa anterior e com a identificação das necessidades da 

intervenção nesta temática, esses objectivos foram alcançados e os resultados 

permitiram, adicionalmente, enriquecer claramente as etapas posteriores do 

projecto exposto e, ainda, suscitar a curiosidade pela criação de alguns novos 

caminhos no estudo desta temática.  

 

Espera-se que estes caminhos venham a ser amplamente percorridos, 

reduzindo os muros de silêncio que rodeiam e escondem esta questão da 

violência sobre mulheres idosas. 
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Identificação da Organização 

Nome:  

ANJAF – Associação Nacional para a Acção Familiar 
 
Sede Administrativa:  

Rua do Salitre, 185 – 1º Esq., 1250-199 Lisboa 
  
Website:   

www.anjaf.pt 
www.portalemprego.eu 

 
Contactos:  

T: 21 384 56 90  
F: 21 386 77 75  
E; geral@anjaf.pt          

 
Data da Fundação: 

23/02/89 
 
Tipo de Entidade; 

Associação sem fins lucrativos 
Pessoa colectiva de utilidade pública desde 2001. 

 
Valências; 

CACI – Centro de Apoio ao Conhecimento e Integração 

Centro de Recursos e Biblioteca 

CSA - Clube Sénior ANJAF 

GAF – Gabinete de Apoio às Famílias 

Portal de Emprego 

Residência ANJAF 

ANJAF SAD - Serviço de Apoio Domiciliário 

Formação Profissional 

ANJAF Consultores Sociais  

Projectos Nacionais 

Educar para Mudar (Regiões Norte e Centro)  

Programa de Educação Financeira (Nacional) 

Projectos Transnacionais 

GPS (Gender Problems Scanning Techniques) 

Transcompetences (Transparency of Officials’ generic competences and 
opportunities for developing them) 

H&S (Training Program for Health and Safety in Cleaning Industry) 

STOP ViEW (Stop Violence Against Elderly Women) 

Volunteers for Families 

Working In Heritage II 
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Ficha - Resumo do Projecto STOP ViEW 



 

 
FICHA-RESUMO DO PROJECTO STOP VIEW 

 
 

Nome do Projecto 

 

Duração 24 meses (15 de Fevereiro 2011 – 14 de Fevereiro de 2013) 

Financiamento 

Programa Daphne – União Europeia 

 

Parceria 

Itália (coord.) 

Auser Regionale Lombardia e Regione Lombardia Direzione Famiglia 

Portugal 

ANJAF – Associação Nacional para a Acção Familiar 

Espanha  

UNAF – Union de Asociaciones Familiares 

França  

CNIDFF – Centre National d’Information sur droits des femmes et familles 

Eslovénia 

ZDUS - Slovenian Federation of Pensioners’ Associations 

Bulgária  

BGRF – Bulgarian Gender Research Foundation 

Descrição 

O foco do projecto é a questão da violência sobre mulheres idosas (a partir 

dos 65 anos) que é ainda uma área algo inexplorada e pouco discutida. A 

perspectiva a adquirir sobre esta problemática advém do exame das 

diferentes situações dos 6 países parceiros, analisando as experiências de 

quem trabalha no apoio à população idosa e envolvendo directamente 

os/as beneficiários/as nas acções a desenvolver 

Objectivo Geral 

Aumentar o conhecimento das motivações e consequências do fenómeno, 

a nível nacional e europeu e ajudar a criar maior consciência e 

sensibilidade às necessidades e dificuldades enfrentadas pelas mulheres 

idosas de forma a proporcionar-lhes maior protecção em situação de 

abuso, agir preventivamente em situação de risco e tornar as suas vidas 

mais seguras 

Etapas do projecto 

0: Gestão e Coordenação do Projecto  

1: Análise e discussão da temática da Violência Sobre Mulheres Idosas 

2: Campanha de Informação e Comunicação 

3: Sessões de Informação/Sensibilização e Focus Groups  

4: Workshops de Formação 

5: Implementação de Acções de Solidariedade no terreno 

6: Disseminação dos Resultados 

Participação 

A ANJAF é responsável pelo desenvolvimento da Etapa 1 do projecto a 

nível global bem como pela implementação em Portugal das actividades de 

todas as outras etapas. Enquanto técnica de projecto planifico todas as 

actividades e desenvolvo-as ou supervisiono o seu desenvolvimento, sob 

aprovação da Direcção da Associação.  

 

 



 

   
 

 

    
   
    
    
    
    
  Apêndice IV  
 Cronograma de Implementação do Projecto 

 
 

    
   
    
   
    
    
    
   

 

  



 



 

  
 

 

    
  

   
   
   
   
   

  
 Apêndice V  

Etapas de Implementação do Projecto 
 

 

   
  

   
   
   

  
  



 

 

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO STOP ViEW 

 
ETAPA 0: Gestão e Coordenação do Projecto  
Esta etapa, da responsabilidade do parceiro coordenador, acompanha todo o projecto de 
forma a controlar o cumprimento dos prazos, objectivos e actividades e também 
assegurando toda a comunicação com a entidade financiadora, incluindo os relatórios de 
execução física e financeira a entregar periodicamente. 
 
ETAPA 1: Análise e discussão da temática da Violência Sobre Mulheres Idosas 
Esta etapa abrange três actividades: a análise da problemática a nível nacional, a 
comparação transnacional das análises e a apresentação pública dos resultados. Concluir-
se-á com a elaboração de um relatório das análises nacionais e comparação transnacional. 
 
ETAPA 2: Campanha de Informação e Comunicação 
Englobando toda a estratégia geral de comunicação, esta etapa pretende o envolvimento 
dos media, a realização de uma conferência de imprensa e a divulgação da informação 
recolhida e dos resultados. Com esta etapa será feita a brochura global do projecto bem 
como brochuras diversas sobre actividades específicas, serão definidos em conjunto e 
executados um postal para distribuição e um vídeo promocional e ainda haverá uma 
edição da revista AUSER (Itália) dedicada ao tema e actividades do Projecto. 
 
ETAPA 3: Sessões de Informação/Sensibilização e Focus Groups  
No decurso desta etapa decorrerão seis sessões de informação/sensibilização para 
profissionais de entidades com intervenção com idosos e/ou violência, nas quais será 
apresentado o projecto e divulgados os resultados até ao momento, procurando conseguir 
o envolvimento de alguns dos participantes em actividades posteriores do projecto. No 
seguimento das sessões de informação/sensibilização decorrerão três focus groups para 
levantamento de dificuldades e questões pertinentes no âmbito desta temática. 
 
ETAPA 4: Workshops de Formação 
A partir de informação recolhida na etapa anterior será planificado e implementado um 
programa de de formação específico. Serão organizadas em cada país acções de 24h para 
dois grupos de 12 operadores de linhas telefónicas de emergência e acções de 16h para 
quatro grupos de voluntários e funcionários de lares, centros de dia, centros comunitários, 
etc. Após a implementação dos workshops em todos os países da parceria, e a partir dos 
resultados e comentários deles decorrentes, será proposto um modelo de formação. 
 
ETAPA 5: Implementação de Acções de Solidariedade no terreno 
Envolvendo novamente as entidades com intervenção na temática, decorrerão reuniões de 
planificação partilhada com os parceiros sociais para a identificação de ferramentas e 
acções para aumentar os níveis de segurança e solidariedade social nos locais de 
residência das idosas. Destas reuniões resultará um documento elaborado pelos 
especialistas intitulado “Linhas de Acção para a prevenção do abuso e salvaguarda das 
mulheres idosas: experiências de trabalho no terreno”. Serão também organizados Grupos 
de Ajuda Mútua para 40 mulheres idosas em situação de  violência ou risco ou 
insegurança. Simultaneamente serão implementadas acções de Apoio e Aconselhamento 
ajustadas às necessidades do grupo de participantes nos grupos de ajuda mútua. 
 
ETAPA 6: Disseminação dos Resultados 
Esta etapa pretende proporcionar a maior divulgação possível dos resultados, através da 
organização de eventos públicos como conferências de imprensa ou a conferência final do 
projecto, em Itália. Procurará ainda que haja transferência dos resultados do projecto e/ou 
seguimento das suas actividades após o término do financiamento. 
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Cartaz de Divulgação de uma  
Sessão de Informação/Sensibilização 

 

 

   
   
   

  
 

 

 



 

 



 

 

 

   
 

 

    
   
    
    
    
    
    
   
    
   
    
   
  Apêndice VII  
  Guião dos Grupos de Discussão 

 
 

    
   

 

  



 

 

 



 

 

 

   
 

 

    
   
    
    
    
    
    
   
    
   
    
   
    
    
  Apêndice VIII  
 Node Coding (Exportado do NVivo9) 

 
 



 

Apresentação dos participantes 
 TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

2 0:24,4 - 1:48,4 1,76% Eu chamo-me PN, sou chefe da PSP de Lisboa, a exercer funções de supervisão local e de policiamento de proximidade na 4ª 
esquadra há cerca de ano e meio, onde trabalhamos em várias áreas da freguesia, com os agentes a acompanhar idosos,a 
acompanhar os estabelecimentos comerciais, lojas,... E também de alguma forma a fazer um policiamento mais próximo das 
pessoas, com o intuito de obtermos informações que nos possam ser uteis em todos os aspectos, tanto criminal como a parte de 
sinalização para assistentes sociais... pronto basicamente é isso o nosso tipo de serviço. Quero referir aqui que inscrevi-me 
porque de alguma forma quero perceber como é que posso dar resposta às situações que me surgem no dia a dia e por isso estou 
aqui, no entanto quero referir que não tenho qualquer poder decisório, em virtude de ser... estar na escala muito baixa de 
hierarquia. Portanto qualquer situação que eu refira aqui é a título pessoal e nunca a título institucional. 

PN FG1 

4 2:03,6 - 2:49,1 0,95% PP, da GEBALIS, neste momento estou integrada no Gabinete de Estudos e Planeamento, e o que me levou a inscrever-me 
nestas acções é o facto da GEBALIS trabalhar com muita proximidade com a população residente nos nossos bairros e sempre 
tivemos vários fenómenos envolvendo a terceira idade, não apenas violência... É um grupo muito vulnerável, quer pela sua 
idade quer pelo facto de estar isolado.... E.procuro sobretudo um momento de reflexão para os problemas que a problemática 
tem suscitado demasiadamente. Essencialmente, resumindo é isso. 

PP FG1 

6 2:52,8 - 4:11,5 1,65% Sou ML, sou jurista, trabalho há mais ou menos 11 anos nesta área das pessoas idosas, durante 10 anos estive no atendimento da 
Linha Cidadão Idoso, sendo nos 4 ultimos responsável, no ultimo ano dando apoio à direcção de Acção Social da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa e agora presentemente na área da formação e dando apoio a algumas instituições, nomeadamente na área 
das mudanças da idade e também dou formação. Porque é que estou aqui? porque desenvolvo a minha carreira profissional 
nesta area e nas pessoas idosas os maus tratos são sempre uma questão presente, nomeadamente desde que a Comissão Europeia 
começou a dedicar-se um bocadinho mais a esta área, quando realizou primeiro uma conferência em bruxelas com vários países 
e depois agora com estes projectos ligados ao Daphne, portanto o Breaking the Taboo, agora eu tenho vindo, digamos, a 
acompanhar e venho portanto dar uma continuidade ao meu trabalho.Estou aqui para ouvir e para dar também ao grupo algum 
contributo. 

ML FG1 

8 4:12,3 - 5:04,9 1,10% Muito obrigada. Como já sabem, o meu nome é CS, eu sou psicóloga aqui na ANJAF. Neste projecto em concreto tenho estado 
a acompanhar, tal como a SS, desde o início. O projecto teve início em Fevereiro do ano passado, em termos formais, mas em 
termos de actividades práticas, com projecção externa, só agora é que começamos a ter actividades envolvendo entidades 
externas, até agora têm sido internas. 

CS FG1 

9 5:05,1 - 5:15,9 0,23% Eu só.. Eu estou aqui como observadora, portanto, o meu nome é SS, sou a coordenadora do projecto e estou aqui para observar 
portanto não vou intervir muito. 

SS FG1 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

2 0:24,9 - 1:19,9 0,69% O meu nome é SB, venho do Centro Social e Paroquial da Buraca, sou assistente social de formação e tenho o cargo de 
direcção técnica na instituição... e o que me fez participar foi... já participei nalguns grupos na área da violência doméstica, 
houve algumas questões que também ficaram por abordar, e relativamente a este assunto e com mulheres idosas, como eu 
também tenho o serviço de apoio domiciliário tem a ver com aprender um bocadinho mais e também se calhar dar o meu, a 
minha perspectiva do problema com mulheres, no concreto, e idosas e se calhar ... venho ouvir, nesta questão...  

SB FG2 

4 1:21,7 - 2:54,3 1,17% O meu nome é FC, sou técnico da GEBALIS, portanto trabalho no Gabinete de Estudos e Planeamento, faço 
acompanhamento de projectos que estão vocacionado para os nossos moradores, portanto lidamos com uma população 
mais desfavorecida... portanto o interesse de vir aqui participar portanto é um interesse que me move já há muitos anos, 
portanto que tem a ver com a profissão, também, com o objectivo do trabalho que desenvolvo, pronto e é uma motivação 

FC FG2 



 

pessoal, também, é por uma motivação pessoal que participo nestes debates e para ganhar alguma confiança e para 
transmitir a minha perspectiva sobre estes temas... contribuir para que a sociedade seja um bocadinho melhor... E pronto é 
quase nesta dupla perspectiva que venho... Por um lado a parte profissional, já que temos alguns destes projectos que 
estamos a desenvolver e outros que estamos a acompanhar trabalham com a população idosa... Pessoas idosas, isoladas, 
que precisam de muto apoio...  

6 3:00,6 - 3:09,3 0,11% De todos os bairros municipais de Lisboa, portanto são 66 bairros, cerca de 80 mil pessoas, portanto é muita população... FC FG2 

9 3:37,2 - 3:49,7 0,16% Peço desculpa, eu esqueci-me de nos apresentar... (risos) Portanto o meu nome é CS, eu sou psicóloga e tenho estado 
envolvida neste projecto desde o início. A SS...  

CS FG2 

10 3:49,7 - 4:05,5 0,20% Sou SS, sou directora aqui na ANJAF portanto na área da formação, e o meu papel aqui é como observadora como tinha 
referido... 

SS FG2 

21 10:38,5 - 
10:40,0 

0,02% Da APRIM MP FG2 

23 10:42,3 - 
10:45,3 

0,04% MP MP FG2 

40 25:04,7 - 
26:51,8 

1,35% há bocado eu não disse isso mas a minha formação é na área da sociologia...  FC FG2 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

2 0:24,2 - 0:54,3 0,52% Ora bem, começo eu, ou calha aos mais novos ou calha aos mais velhos... Pronto. Eu sou como referi portanto do 
ANJAF-SAD, portanto, partilho o meu trabalho com a Dra. CS, neste momento estou como técnica do projecto de 
trabalhar como assistente social no Apoio Domiciliário, portanto temos um papel um bocadinho na perspectiva ao nosso 
trabalho com os utentes de Lisboa... 

NB FG3 

4 0:56,1 - 0:57,2 0,02% NB. NB FG3 

6 1:02,1 - 1:45,7 0,76% GB. Actualmente não estou a trabalhar, mas trabalhei durante muitos anos com projectos na área da violência, de 
atendimento durante muitos anos a mulheres vítimas de violência, atendimento, encaminhamento, nalguns projectos 
também na área da igualdade de género, imigração e outros. Pronto, estou aqui porque fui convidada (risos) e queria 
também partilhar alguns dos conhecimentos que fiz ao longo destes anos nesta área da violência contra as mulheres... 

GB FG3 

8 1:47,5 - 2:45,9 1,02% Eu chamo-me CA, trabalho na Junta de Freguesia de Santos-o-Velho, em Lisboa, faço parte há muito tempo, na estrutura 
da junta, do gabinete de apoio à família que entre várias... portanto, várias faixas etárias tem um trabalho quotidiano, 
regular e consolidado, julgo eu na área dos idosos e vendo um email a informar com divulgação vossa aos vossos 
parceiros, agora não me recordo, a sessão de sensibilização da semana passada é importante que estivessemos aqui, fosse 
para tomar conhecimento da área ou para trocar informações, fosse para transmitir também quer na junta, quer quem sabe 
na comissão social de freguesia que tem parceiros da freguesia e não só... Acho que é importante participar e ter vindo na 
outra sessão de sensibilização que dá continuidade aqui no outro... focus group... 

CA FG3 

14 11:00,2 - 
12:31,6 

1,59% Portanto, eu trabalhava na Câmara do Montijo que criou a rede de apoio às mulheres em situação de violência, dessa rede 
faziam parte diversas instituições locais como Segurança Social, forças de segurança, algumas IPSS’s, saúde, portanto o 
centro de saúde, o hospital, pronto mas o Ministério Público nunca conseguimos, formalmente não estava na rede, 
contudo, havia alguma articulação informal com um Procurador  
 
 

GB FG3 



 

ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANT
E 

GRUPO 

5 1:23,4 - 1:45,9 0,43% Sou ViC, sou militar da GNR e faço parte do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas... O que é que era para 
dizer mais? Estou cá há 3 anos, tenho esta função específica, de investigação no âmbito da violência doméstica...  

ViC FG4 

7 1:46,9 - 1:48,8 0,04% Investigador ViC FG4 

9 2:01,0 - 2:07,6 0,13% Não, porque fiquei com curiosidade. E há sempre a possibilidade de aprender mais qualquer coisa... ViC FG4 

11 2:12,2 - 2:32,8 0,40% SN, sou do NIAVE também, trabalho com o ViC, já estou nisto há coisa de 6, 7 anos, não sei bem o tempo certo, sou 
investigadora, e também fiquei porque acho que esta parte deve ser bem mais interessante e devo aprender qualquer coisa...  

SN FG4 

12 2:32,8 - 3:17,6 0,86% FG, militar da GNR, actualmente no NIAVE, desde 2005 no NMUME, antigamente chamava-se NMUME, agora chama-se 
NIAVE, tive uma interrupção porque no NMUME entretanto houve restruturações e fui para a investigação criminal normal, e 
agora recebi o convite para voltar ao NIAVE desde Janeiro, estou a trabalhar aqui com a, com a CJ... de quem eu não gosto 
muito... (risos) mas bem que me obrigaram... (risos) porque senão o capitão dá-me porrada (risos) É verdade! sem meu 
consentimento! mas pronto...  

FG FG4 

14 3:21,4 - 3:49,4 0,54% Com as vítimas específicas, desde Janeiro, em termos de vítimas específicas com o NMUME, foi até Janeiro de 2009 e depois 
os NMUMEs acabaram... Desde 2005...cerca de 7 anos, mas com a interrupção depois da investigação normal... 

FG FG4 

16 3:52,4 - 4:27,0 0,67% Para perceber esta problemática, do que é que tratava... Porque é que trata só, o vosso estudo, relativamente a mulheres idosas, 
e verifico que talvez devesse abranger os idosos todos, e não apenas a mulher idosa, mas já explicou realmente porque é que 
só foram lá... entre aspas... às mulheres... mas saliento que, pelo menos daquilo que eu tenho visto, dos que me vieram, entre 
aspas, às mãos, tanto faz ser do género masculino como feminino...  

FG FG4 

18 4:32,2 - 5:10,7 0,74% O meu nome é CJ, eu sou militar da GNR, também sou investigadora, trabalho no NIAVE desde 2008 que antigamente era 
chamado NMUME, trabalho com todos os que falaram até agora apesar deles dizerem que só trabalham uns com os outros, 
porque somos todos NIAVE e trabalhamos uns com os outros na problemática de violência doméstica, maus tratos de idosos, 
maus tratos a menores e todas as vítimas específicas, a que se chama específicas pelo menos. E inscrevi-me para esta parte 
porque gostava também de dar o meu contributo... 

CJ FG4 

20 5:12,7 - 5:33,2 0,39% O meu nome é VeC, sou militar da GNR e exerço a função de investigadora no NIAVE do comando de Lisboa... E fiquei 
porque acho que muito provavelmente vai haver troca de experiências e fiquei para ver, pode ser interessante... 

VeC FG4 

22 5:35,1 - 5:41,9 0,13% Há cerca de 2 ou 3 anos, 2 anos e meio... VeC FG4 

24 5:44,8 - 6:41,6 1,09% Eu não sou militar da GNR... (risos) Sou Psicólogo Clínico, trabalho na Câmara de Lisboa há 26 anos mas no Regimento de 
Sapadores Bombeiros, no Núcleo de Intervenção Social de Apoio aos Cidadãos desde Fevereiro. E o que é que é? Portanto é 
um núcleo que intervém no terreno, quando solicitado por sobretudo população vulnerável, idosos, não é?, e dá apoio ainda 
psicossocial, também fazem encaminhamentos, por vezes não têm capacidade para dar resposta eles próprios e portanto têm 
de encaminhar para outras instituições: Santa Casa, hospitais, ... Porque é que eu decidi continuar aqui, porque acho que este 
nosso debate pode ser um complemento importante para a apresentação que fez, não é? eu vejo-o como um complemento... 

FB FG4 

26 6:44,1 - 6:47,0 0,06% FB. FB FG4 

28 6:50,3 - 7:35,3 0,87% Eu chamo-me VM, sou aluna de Medicina na Universidade do Minho e neste momento estou a fazer um estágio com o Dr. FB 
no NISAC, nós temos a liberdade agora no final do nosso primeiro ano para escolher uma instituições onde podemos abranger 
outras áreas que não propriamente a científica e eu achei o programa do NISAC muito interessante e esta problemática toda 
do isolamento do idoso e assim e pronto decidi vir cá e fiquei para esta parte da sessão exactamente pelas mesmas razões que 
vocês disseram, é uma complementação e a troca de ideias é sempre mais que positiva... 

VM FG4 



 

 

 

Caracterização dos idosos 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

4 2:03,6 - 2:49,1 0,95% É um grupo muito vulnerável, quer pela sua idade quer pelo facto de estar isolado....  PP FG1 

6 2:52,8 - 4:11,5 1,65% nas pessoas idosas os maus tratos são sempre uma questão presente ML FG1 

16 8:39,1 - 9:48,3 1,45% as mulheres vivem mais tempo, provavelmente porque as mulheres são, muitas vezes, cuidadoras da família, muitas vezes 
ficam com filhos e com netos e com sobrinhos porque outros familiares já partiram  

ML FG1 

18 10:47,3 - 11:43,2 1,17% o próprio idoso tem uma ideia sobre si que tem a ver com condições sociais, com características socio-económicas e de 
instrução, ele próprio se demite e acha que não lhe cabe a si conduzir a sua vida...  

ML FG1 

23 16:54,7 - 17:06,6 0,25% Isto é o que dizia chega a um certo ponto em que desistem de ser independentes para começarem a querer ser dependentes, 
passa de ser independente para voltar a ser dependente de alguém... 

PN FG1 

38 25:25,8 - 26:27,9 1,30% A questão coloca-se daqui a 40 anos se calhar entretanto a nossa sociedade também já mudou, e já mudou um pouco, os 
nossos alunos universitários e quando chegar a vez deles serem idosos, já não tiveram uma educação tão tradicional, e 
aquilo que nós estamos aqui a debater hoje, daqui a 30 anos já estará ultrapassado. O cultural não muda tão rapidamente 
mas vai mudando um pouco e eu por acaso já dei comigo a pensar como se calhar hoje as pessoas com 30 anos, se calhar 
quando chegarem a idosos como conseguirão ultrapassar algumas questões que estamos a pôr aqui...se calhar por exemplo 
o isolamento de um homem viúvo, além do afecto, da perda emocional, não será tão... chocante...  

PP FG1 

51 35:44,6 - 38:34,0 3,55% Muitas das vezes pré-concebida porque muitas vezes é: ser idoso é ser dependente, ser idoso é ser incapaz, quando são 
coisas completamente diferentes; ser idoso é não capacidade de saber o que é que se quer, qual é a sua vontade, tomar as 
suas próprias opções; ser idoso... há uma necessidade de proteger, ser idoso há uma inversão do poder paternal, portanto, 
há sobretudo representações que são... que proliferam... e que muitas vezes até proliferam por boa fé e por boa fé pratica-
se muita violência dos direitos das pessoas incluindo muitas vezes eu tinha familiares, nomeadamente as filhas, os filhos, 
que não tinham disponibilidade, muito angustiados e diziam "o meu pai ou a minha mãe estaria melhor num lar do que na 
sua casa e eu vivo atormentada, não sei que mais hei-de fazer para o convencer?" e portanto há que dizer às pessoas que 
há um limite que é o direito do outro correr os seus próprios riscos...não é?... a ninguém lhe passa pela cabeça dizer a uma 
pessoa de 40 anos que se calhar tem muitas dependências, mas tem um pai se calhar, e tem alguma limitação física mas 
que pode morar sozinho e ficar estatelado na casa de banho até ao dia seguinte, ninguém passa pela cabeça obrigá-lo a ir 
para um lar ou obrigá-lo a ir para um centro de dia... mas se fosse uma pessoa com 80 anos é inconcebível que deixe... a 
angústia que é o filho deixá-lo ali... "ai o que é que os outros vão dizer", como é que vai ser visto pela sociedade porque é 
um filho que abandona e muitas vezes há que explicar às pessoas "olhe, repare, eu percebo a sua preocupação, é de louvar 
a sua preocupação mas perceba também que o seu pai ou a sua mãe prefere morrer na sua própria casa aos 80 anos com 
uma queda a viver mais 10 anos num lar..." Isto é muito difícil de... é difícil de conviver, é difícil de aceitar mas também é 
esta dificuldade de perceber que a pessoa tem o direito de correr os seus próprios riscos... nós muitas vezes a um 
adolescente, quando somos pais, não conseguimos evitar que corram os riscos que têm de correr mas às vezes com os 
mais velhos queremos...  

ML FG1 

54 39:13,3 - 39:31,6 0,38% Ah... Exacto, também são as dimensões sociais com que vivemos, também vivemos numa sociedade muito... concreta... 
muitas vezes os velhos têm a necessidade de ficar em casa com as suas famílias, muitas vezes há essa necessidade...  

ML FG1 



 

55 39:31,6 - 40:24,5 1,11% Eu quando for velha quero ter a oportunidade de opção de viver ou não com os meus filhos e provavelmente não vou 
querer viver com os meus filhos, vou querer conviver com os meus filhos mas vou querer que eles vivam a vida deles e 
que me deixem a mim viver a minha vida... O que eu vou querer é ter opções... Os idosos são adultos... Nós vamos morrer 
como vivemos e seremos os restos, somos pessoas conforme vivemos, não sei se concordam comigo... Há evidentemente 
que viver a terceira idade com as capacidades que tem, não tenho que viver com a família, não é por ser idosa... ou ser 
dependente... 

PP FG1 

65 44:22,8 - 47:06,6 3,43% Mas não a pode obrigar... Não a pode obrigar, o que pode é dizer, lá está, e isso é outra das representações, essa questão da 
protecção, muitas vezes quando estava na linha tinha muitos técnicos que ligavam com situações destas, contactavam a 
pedir a nossa colaboração, e é difícil mas aqui o que se pode dizer é que a pessoa tem de ser tratada como uma adulta e 
portanto se a tratar como uma adulta vai-lhe dizer que existem várias opções e portanto a senhora pode vir para um lar, 
pode-se tentar um centro de dia, pode-se sensibilizar, colocar todos os cenários, mesmo os mais difíceis, para que a pessoa 
decida.  

ML FG1 

66 47:06,5 - 47:33,2 0,56% Também não podemos tratar as pessoas como se fossem crianças e não tivessem capacidade de decidir, portanto a vida 
dela está nas mãos dela para o bem e para o mal!... Temos de dar às pessoas essa, esse... tratá-las como adultas que são... 
situação diferente é, quando a pessoa não está cognitivamente capaz de tomar essas decisões mas cognitivamente capaz, 
não estou a dizer fisicamente! Cognitivamente capaz! 

ML FG1 

69 48:53,6 - 50:57,2 2,59% São as mentalidades, claro, mas muitas vezes é o próprio... muitas vezes eram os idosos que ligavam e diziam "eu estou a 
pensar fazer esta doação a uma instituição ou a um sobrinho..." quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém, depois o que 
eu perguntava era: "a senhora já viu algum sítio onde se paga adiantado? se de facto pretende que cuidem de si, pode dar o 
dinheiro à instituição todos os meses... ou faz uma doação de futuro, mantendo agora todos os direitos... não entrega a 
condução da sua própria vida" Não se entrega todo o poder a uma pessoa que fica encarregue de todos os cuidados 
deixando o idoso sem alternativa de cuidados... se estiver incapacitado é diferente mas se não, mas entregar a condução de 
toda a vida, em certos casos pode... a questão das expectativas na condução da própria vida tem... 

ML FG1 

123 01:30:37,0 - 
01:30:38,9 

0,09% Acima de tudo é um adulto... CS FG1 

124 01:30:39,0 - 
01:31:10,9 

1,57% É um adulto! E depois há situações, de dependência, de incapacidade, ou seja, é imprescindível que os próprios técnicos 
possam tomar consciência do que é um mau trato por um lado e qual é a possibilidade de integração porque muitas vezes 
a dificuldade também é "Até onde é que eu posso ir?" 

ML FG1 

138 01:39:35,0 - 
01:39:54,9 

1,01% Os idosos são sempre os outros... Havia uma senhora com 101 anos que me dizia "mas eu olho-me no espelho e não me 
vejo, não sou eu", os velhos são sempre os outros... mas na verdade, os velhos somos nós...  

ML FG1 

141 01:40:47,0 - 
01:41:36,9 

2,49% O idoso é sempre um idoso, cheira mal, é feio, vamos fechar os olhos a isso, temos a tendência para fechar os olhos ao 
que é desagradável, e estamos falar como senso comum, e aliás os contributos mais depressa se vêem nas revistas às 
criancinhas, fica bem nas revistas e assim, do que um idoso. Por acaso isso já mudou um pouco, acho que já se vê mais... 
no entanto comparativamente... acho que mudou um bocadinho... aqui há 10 anos atrás era pior...  

PP FG1 

142 01:41:37,0 - 
01:45:25,9 

11,30% Eu acho que... concordo com essa questão dos idosos são outros... e por outro lado é uma parte da nossa vida, é mais 
uma página da nossa vida adulta... É uma continuidade... Como é que separamos isso?!  

ML FG1 

149 01:50:19,0 - 
01:51:03,9 

2,26% Eu diria a representação sobre o que é que é ser velho, essa ideia de que velhos não são só os outros, não é, porque é uma 
questão que tem a ver connosco, vem direita a nós, é biológico, é psicológico, faz parte da nossa própria vida e todas 
essas questões têm a ver com a capacidade da pessoa idosa e isso é uma coisa que eu também não gosto nada, o idoso é o 
velho doente e o velho é o velho saudável... 

ML FG1 

150 01:51:04,0 - 
01:51:31,9 

1,36% Desculpe interromper mas é isso, é o idoso, é o velho, é o sénior, é o maior de 65, é o jubilado... o idoso acho que é uma 
palavra...  

PN FG1 



 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

17 8:42,6 - 10:19,2 1,22% essas pessoas, que têm uma perda progressiva de autonomia portanto estão duplamente debilitadas e tendem a aceitar 
aquilo que lhes acontece porque não têm capacidade de reacção nestas... capacidade de se defenderem como têm outro 
tippo de populações nestas situações, não é?... E portanto estão necessariamente muito mais vulneráveis. Portanto há 
uma vulnerabilidade destas pessoas, juntamente com a perda de autonomia que na perpectiva desta pessoa tende sempre 
a agravar-se e a sentirem-se cada vez mais dependentes...  

FC FG2 

33 17:08,7 - 18:37,5 1,12% pela sua perda de autonomia e perspectivas de continuação de perda de autonomia ou seja, as pessoas não têm esperança 
muitas vezes de recuperar a sua autonomia, a partir de uma determinada idade elas vão sentir que de cada vez se vão tornar 
mais pesadas para a sociedade, para os filhos, e que de certa maneira a ela também lhe causa angústia e daí talvez aceitarem 
com algum tipo de complacência alguma violência, não têm nem consciência que elas têm os direitos todos permanentes, 
intactos, até ao final da vida... se calhar entram numa atituda mais passiva em parte pela perda da autonomia,  

FC FG2 

36 19:57,6 - 21:39,1 1,28% em Portugal, as pessoas que são hoje idosas, por exemplo, são pessoas que não tiveram instrução, tiveram uma formação 
diferente... eu para mim acho que isso tem a ver com a auto-estima, as pessoas sujeitam-se, sujeitaram-se ao longo dos anos a 
viver... e é pior nas pessoas mais desfavorecidas, não é? são aqueles que têm uma reforma mais baixa, uma situação 
económica também mais frágil e portanto tudo isso a juntar ao facto de serem pessoas com pouca instrução, algumas delas, 
esta questão da violência sobre as mulheres torna-se ainda maior porque também têm uma auto-estima menor e portanto eu 
acho que isso vai-se revelando mais nas mulheres idosas 

SB FG2 

91 55:25,3 - 56:00,0 0,44% Ontem houve a palestra da PSP sobre a violência doméstica e eu fui assistir e estava lá uma senhora que fez um comentário 
que dizia que antigamente os maridos batiam nas mulheres, as mulheres suportavam mas não morriam; e hoje as raparigas 
novas fazem queixa, vão para as instituições, eles vão atrás delas e ou é ácidos ou matam-nas ou... ficou tudo assim a olhar 
para ela como quem diz: "há aí uma verdade..." do que se sabe, do que se ouve, não...  

MP FG2 

94 56:34,4 - 57:04,1 0,37% Repare, isso são estratégias de defesa que ela pode aplicar... pronto as pessoas precisam das suas estratégias e ouve-se as 
pessoas "Ai isto está tudo tão mau! Ai isto nunca esteve assim!" quando é exactamente o contrário, isto nunca esteve tão 
bom! Só que as pessoas arranjam estratégias para justificarem... mas isso não é verdade... 

FC FG2 

95 57:04,1 - 57:40,4 0,46% Mas repare que a esquadra toda se silenciou e olhou tudo e ninguém comentou nada até que a PSP veio dar ali uma achega, 
não é? mas ficou tudo... e a senhora foi para casa a pensar que tinha toda a razão... portanto a mentalidade deles, da faixa 
etária está assim, ainda há aquele medo de denunciarem porque vejo que depois vai atrás de mim ou encontra-me, ou... há 
imensos... 

MP FG2 

96 57:40,4 - 58:30,8 0,63% Em relação a esta questão da violência vou-vos só contar aqui... portanto fiz voluntariado numa associação e fazia 
acompanhamento de uma pessoa que já tinha noventa e tal anos. Faz toda a diferença ser homem ou mulher porque a senhora 
não queria um homem lá em casa porque o que é que as vizinhas iam pensar... (risos) mas isso são forma de violência que as 
mulheres se auto-inflingem também a elas próprias e são um problema sério... Se for o contrário, portanto, se for uma mulher 
a ir a casa de um idoso ou a fazer a higiene, a lavá-lo, fazer tudo, já não há problema nenhum, agora... 

FC FG2 

124 1:14:28,0 - 
1:15:12,6 

0,56% por exemplo, não é só porque chega a casa do idoso e este se queixa da filha ou do filho que ... pronto tem que ouvir também 
a outra parte e perceber o que se está a passar. Pronto, por causa dessas dificuldades que nós já referimos, pronto, as pessoas 
perdem as capacidades também, e pronto, acho que tem de se ouvir sempre as partes todas, não é? envolvidas no conflito. 

FC FG2 

144 1:33:50,5 - 
1:35:22,7 

1,16% Pronto, é esta especificidade mais que eu vejo nos bairros... e isso dado que são pessoas de facto com normalmente são 
famílias mais destruturadas, como são famílias tão destruturadas, portanto famílias que vivem pais e filhos e os filhos têm, 
têm necessidades específicas a nível mental, como há mais dificuldades económicas também surgem todo o tipo de 
problemas e de violência, portanto, no geral, aquilo que se vê em termos de violência noutros sítios, nos bairros é mais 
acentuada, esta violência é exercida com, com, esta violência é potenciada pela escassez de recursos e por outros problemas, 

FC FG2 



 

são pessoas com menos escolaridade, e são pessoas que tiveram sempre trabalhos braçais ou trabalho em que era necessário 
muita utilização da força física e então essas pessoas também tendem a resolver todos os seus problemas através da força 
física, ao fim e ao cabo não sabem resolvê-la de outra maneira, não têm a agilidade mental para resolver os problemas de 
outra maneira a não ser através da força física. 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

23 17:15,4 - 18:02,3 0,82% pelo próprio processo, pelo próprio desenvolvimento da vida porque eles até depois mesmo nas relações, mesmo que o casal 
tenha filhos e tenham família alargada, a grande verdade é que nós e vocês estamos cada vez mais isolados, então a pessoa 
nesta idade acaba por ter um bocadinho de regresso àquilo que tem de mais próximo, geralmente os filhos estão em fase 
activa, não sejam rodeadas pelo casal, pronto. A perspectiva será de eu eventualmente olhando, interferir na vida conjugal 
como na vida e na felicidade do meu filho, ou dos meus filhos, e vou ser uma sobrecarga. Porque é verdade, a perspectiva 
deles, muitas vezes, é assim... 

NB FG3 

29 21:44,8 - 22:45,4 1,06% nem todos os serviços agem com sensibilidade e delicadeza, eu penso é que às vezes pode acontecer uma coisa que foi 
interiorizada e pode ser inconsciente, acho que está ligado ao conhecimento do papel social também dos idosos, a partir de 
um certo... que actua, que lá está, parece que nunca pode ter uma relação em que parece que lá só vai para pedir apoio não 
como se pudesse transmitir aos outros alguma coisa, mas como se num mundo cada vez mais acelerado e que precisa de 
ajuda técnica e dos técnicos com muita sabedoria como se isso não fosse uma coisa importante, não é, como se as próprias 
cidades e as coisas não pudessem também, não é a palavra certa a utilizar, mas no fundo recorrer aos idosos para ajudar a 
consolidar uma certa memória também daquilo com que se construíram... 

CA FG3 

30 22:45,4 - 24:22,9 1,70% maioritariamente há uma construção em que as pessoas são consumidoras e não promotoras e criadoras do próprio 
contexto...  

CA FG3 

44 30:10,6 - 33:33,5 3,53% a senhora por exemplo de quem eu falo, tem alguma... sempre viveu na cidade de Lisboa e havia uma outra... é como se 
tivesse ali uma... apropriação da cidade... mesmo que em casa, concerteza que culturalmente... o marido... um com o outro... 
se calhar na prática geriam o dinheiro, mas não lhe era atribuído que seriam o "cabeça de casal", isso seriam os maridos... Há 
uma senhora que dizia: "eu mandava na minha casa, o meu marido mandava em mim"...  

CA FG3 

47 34:34,0 - 35:25,9 0,90% Mas temos o contrário... de alguns percursos que até iniciam no bairro e para iniciar junto com outras pessoas do bairro, 
algumas, fazem um percurso como quem visita, e sair dá outra dimensão que o projecto pretende, é um projecto social da 
rede... outro projecto fala em ouvir a historia do bairro e a história da vida das pessoas, mas portanto são mulheres quem 
colabora... pode-se encontrar um ou outro mas não quer dizer que os senhores, que nalgum dia está na taberna que não diga o 
que sabe mas não está activo a participar... pode ir um ou outro mas não há a colaboração, também alguns não querem 
esforço porque não sei quê... e as próprias pessoas que fazem a visita são criticadas porque no fundo estão a divulgar o seu 
bairro mas também ouvem os vizinhos e às vezes emendam: "ah não foi isso e não sei quê..."  

CA FG3 

57 38:52,1 - 39:34,4 0,74% vem do estereótipo também dos incapacitados,e do idoso enquanto pessoa doente, enquanto inactivo NB FG3 

61 41:27,2 - 42:02,8 0,62% E é preciso ver que essas pessoas, muitas vezes foram domésticas todo o tempo ou tiveram profissões que já não estão a dar 
saída... Qualquer dia também há a ideia do que é que eu posso fazer com 40 e pouco ou com 50 anos, com baixos estudos... 
É preciso ver que nessa geração a função da mulher era cuidar dos filhos e cuidar dos pais...  

CA FG3 

80 49:38,8 - 50:19,7 0,71% Os idosos ficam mais susceptíveis a este tipo de violência, em termos conjugais... Comparativamente entre gerações, era 
uma questão de gerações que, lá está, houve uma alteração das expressões da violência... A violência que vai ficar agora não 
vai ser... ou seja, não vai atingir directamente as mesmas expressões que atingia na geração dos meus avós... Lá está, 
provavelmente o meu avô, ele não sabia se calhar abordar jogos psicológicos para fazer pressão que hoje em dia as pessoas 
sabem e de certa forma...  

NB FG3 



 

89 53:19,1 - 53:22,3 0,06% Portanto uma possibilidade são as ONGs, de uma maneira geral...  CS FG3 

 
ID TIMESPAN COVER

AGE 
CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

65 16:14,9 - 17:11,7 1,09% Quantos idosos vão para os lares obrigados? Quantos? não é? Quantos? Eu tenho a minha avó... agora vou dizer no particular... a 
minha avó tem 91 anos, sente-se sozinha... estamos fartos de lhe dizer "Avó, pelo menos num lar se não a tempo inteiro pelo 
menos um lar de dia! Tinhas lá amigas, crias lá laços de amizade..." "Eu?! Ao pé daqueles velhos todos?! Não!" Ir para nossa 
casa de vez em quando: "Não! Dar trabalho?!" Todos nós trabalhamos... até agora tem corrido bem...  

VeC FG4 

84 21:41,7 - 22:07,5 0,50% No comando aqui de Lisboa tem-se visto agora muitos a irem para a reserva e então vê-se uma diferença brutal entre eles, uns vão 
contentes porque agora é que vão aproveitar a vida e outros estão... completamente desamparados... porque não sabem e porque já 
não servem para nada e se se reforma é velho... 

VeC FG4 

85 22:06,8 - 22:08,4 0,03% Porque o projecto de vida deles é só um... ViC FG4 

86 22:08,4 - 22:38,7 0,58% E este tipo de homem e de mulher, de indivíduo, não é?, ou sai com aquela "bacano, agora é que eu vou poder fazer outras coisas, 
gozar, fazer viagens" e depois aquele que sai "e agora o que é que eu faço?" e estamos a falar de adultos com... 50 anos... 

VeC FG4 

121 28:49,9 - 30:39,7 2,12% Eu penso que por vezes os filhos decidem pelos pais... Não é propriamente decidir pelos pais, querem poupar por vezes os pais a 
determinadas actividades porque alguns têm problemas de mobilidade, e isso não quer dizer que tenham problemas a nível 
cognitivo, podem não ter... mas muitos já têm problemas demenciais, já têm problemas de Alzheimer, precisam de ser 
monitorizados e depois há outros que... eu prefiro... eu tenho a minha mãe com... foi-lhe diagnosticado Alzheimer, portanto tem 
uma demência mista, há alturas em que eu tenho de tratar de assuntos porque a minha mãe já não é capaz, apesar de ela dizer que 
é, eu percebo perfeitamente que não é... Porque quando, por exemplo, tem de ir ao banco resolver algum assunto ou levantar 
dinheiro, depois quando chega a casa vem dizer que as pessoas do banco lhe deram dinheiro a menos... O que não é verdade, não 
é?... E depois isto é muito complicado de gerir, não é?... Ela jura a pés juntos que lhe deram 300 euros a menos e chama nomes às 
pessoas e não sei quê... portanto isto é complicado, para evitar isto, eu tive de lhe dizer para quando ela for ao banco tem de 
contar o dinheiro na altura... Porque ela não o faz porque tem vergonha, diz que ninguém conta o dinheiro à frente das pessoas... 
Mas ela tem de contar! E eu disse-lhe, quando nós vamos lá depositar dinheiro, eles contam o dinheiro que vamos depositar, 
portanto é normalíssimo! Enfim, isto são algumas experiências que os idosos também têm e não é só nesta fase da vida! São 
crenças que têm e ponto! Mas que agora têm... muito mais intensas, não é? 

FB FG4 

122 30:39,7 - 32:22,3 1,98% Eu penso que não... que não... sou cuidador da minha mãe, não é?, mas acho que... talvez a minha culpa... a minha culpa... como 
cuidador, seja... não sei se será propriamente culpa... mas eu tento por vezes não estar muito tempo com ela porque tenho que me 
resguardar um pouco das suas agressões. Que podem não ser conscientes, não é?, mas que têm a ver também com a doença, não 
é? Que são as perguntas frequentes e as mesmas... Por exemplo não confiar em mim, se não é o banco que lhe rouba sou eu, e 
portanto nós por vezes temos de saber gerir um bocadinho... dando menos... É claro que depois às vezes fico a pensar "Porque é 
que não fico mais um quarto de hora com a minha mãe, fazer-lhe companhia e tal?" Mas isso acaba por ser um bocadinho 
violento... mas da parte dela! É violento, torna-se violento para o cuidador e por isso é que os cuidadores depois precisam de 
desabafar, e eu estou a desabafar aqui! (risos) Mas torna-se violento... E é evidente que às vezes a violência gera violência, não 
é?... sobretudo verbal... E entretanto até, porque a minha mãe não tem muito entendimento, não é? A doença faz com que ela seja 
paranoide, não é?, comece a desconfiar das pessoas, claro que já havia uns traços paranóides anteriores, anteriormente, quando 
não tinha esta problemática... É preciso ter um jogo de cintura muito grande... para lidar...  

FB FG4 

139 36:15,0 - 36:44,5 0,57% Isso também tem a ver com a educação... Nós tivemos uma educação diferente... Completamente diferente, não tem nada a ver a 
educação que eu tive com a educação que a minha mãe teve com a que a avó da minha mãe teve... e mudou muito nestes ultimos 
anos... E hoje em dia... sei lá, eu fiz coisas que a minha mãe nunca pensou fazer... e as minhas irmãs fizeram coisas que a minha 
mãe nunca pode fazer...  

FB FG4 



 

140 36:44,5 - 37:33,1 0,94% E acho que mesmo na questão da violênca contra os pais, a própria educação hoje em dia dos filhos muitas vezes é... eu ouço a 
minha avó a dizer... "Ai tu falas assim para o teu pai! Isso não se faz" e não sei quê, isso é a própria educação acho que está a 
facilitar de certo modo essa violência de filhos para pais... não sei se por ter mais liberdade ou assim... como falámos há bocado 
do Japão, até nas próprias culturas orientais em que as pessoas mais velhas são tidas com um respeito enorme, e não sei quê, até 
isso se está a perder um bocado...  

VM FG4 

177 46:44,4 - 46:46,4 0,04% Até porque o idoso é uma população muito mais vulnerável... VM FG4 

178 46:46,3 - 46:48,7 0,05% Para já pela idade... FG FG4 

296 1:13:17,6 - 
1:13:41,6 

0,46% Mas muito provavelmente será diferente... provavelmente... porque de certa forma a educação de hoje faz com que o que acontece 
aos idosos de hoje não acontecerá, se calhar... ou acontecerá até pior... apesar da educação... mas provavelmente será mais 
denunciado, não se vai permitir que façam a mesma coisa, tu não vais permitir que te façam aquilo que sabes que fazem aos 
idosos de hoje e que eles não querem que seja denunciado, tu não vais permitir a mesma coisa...  

ViC FG4 

297 1:13:41,6 - 
1:14:11,9 

0,58% Não, se tiver noção não o faço mas falando agora por exemplo de classes sociais, e não estou agora a desclassificar mas em 
classes sociais se calhar mais baixas ou que têm muitas dificuldades financeiras, ninguém vai denunciar... As pessoas não 
denunciam... nós temos uma capacidade maior... Nós, eu tenho, eu consigo ver que tenho essa solução, agora há certas 
populações onde não me parece que a nova geração vá... o que me parece é que a nova geração vão ser mais agressores do que os 
que estão agora...  

CJ FG4 

298 1:14:11,9 - 
1:14:19,4 

0,15% Sim, mas a probabilidade de haver maior denúncia... sei lá, eu penso assim... as pessoas hoje em dia denunciam mais...  ViC FG4 

299 1:14:19,3 - 
1:14:20,4 

0,02% São mais esclarecidas... SN FG4 

300 1:14:20,4 - 
1:14:28,4 

0,15% Não é haver mais situações, é denunciarem mais as situações... e quando chegarem a idosos eu acho que se vai manter...  ViC FG4 

322 1:19:54,4 - 
1:20:24,2 

0,57% E um exemplo muito simples... e a situação em que muitos idosos vivem, não só os que são vítimas de violência... tem muito a 
ver com essa... com as áreas... E com a falta de algumas vias que se dá aos idosos... eu acho que a gente devia dar muito mais 
atenção... e vai ter que dar... porque...  

FB FG4 

323 1:20:24,2 - 
1:20:26,4 

0,04% Então se em 2050 são 50%... CJ FG4 

324 1:20:26,4 - 
1:20:31,4 

0,10% Lá vão ter de mudar a idade de reforma para os 70 anos... FG FG4 

325 1:20:31,4 - 
1:20:34,4 

0,06% Qual reforma, não nos vamos reformar! Já te disse que vais trabalhar até morrer! VeC FG4 

 

 
 
 



 

Comparação com outros locais 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

146 01:49:20,0 - 
01:49:23,9 

0,18% Em Espanha têm muitas mortes por violência doméstica.... PN FG1 

147 01:49:24,0 - 
01:50:01,9 

1,89% Em termos genérico, a Espanha fez um trabalho de facto absolutamente fantástico, e quando eu estava a falar da 
conferência, a primeira conferência que a comissão europeia organizou sobre a questão dos maus tratos aos idosos, 
este manual já foi apresentado na altura e foi questionado se estava disponível online e está... portanto...  

ML FG1 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

165 1:19:20,0 - 1:19:29,2 0,16% Vocês já têm informação dos vossos parceiros de se nos países deles há respostas específicas?  GB FG3 

166 1:19:29,2 - 1:19:35,4 0,11% Não há respostas específicas... há respostas para mulheres... há respostas para idosos... CS FG3 

167 1:19:35,4 - 1:19:38,5 0,05% Mas para mulheres idosas vítimas não... GB FG3 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

136 35:55,2 - 35:59,1 0,08% Mas se estivermos com atenção isso também vai de região para região... VeC FG4 

137 35:59,0 - 36:00,0 0,02% Vai? CS FG4 

138 35:59,9 - 36:15,0 0,29% Então não vai?! Uma diferença brutal... Nós próprios no distrito de Lisboa temos uma diferença brutal entre Sintra e a 
Lourinhã, por exemplo. Em que o número de processos é muito superior em Sintra mas a nível de gravidade a 
Lourinhã bate aos pontos...  

VeC FG4 

140 36:44,5 - 37:33,1 0,94% como falámos há bocado do Japão, até nas próprias culturas orientais em que as pessoas mais velhas são tidas com um 
respeito enorme, e não sei quê, até isso se está a perder um bocado...  

VM FG4 

141 37:33,1 - 37:45,3 0,24% Na cultura árabe não existem lares de idosos... pura e simplesmente... na cultura árabe não existem lares de idosos... a 
família é que é obrigada, é obrigada a tomar conta dos seus idosos...  

ViC FG4 

143 37:50,0 - 37:55,3 0,10% O que não quer dizer que não haja violência, sim, mas aí é completa... mas isso é... como...  ViC FG4 

326 1:20:34,4 - 
1:20:46,1 

0,23% Em Espanha faz-se um trabalho muito mais interessante e trabalha-se muito melhor a todos os níveis, a nível social 
trabalha-se muito melhor...  

FB FG4 

327 1:20:46,1 - 
1:21:09,1 

0,44% Nós por norma só vamos buscar os maus exemplos, em termos de... para tudo... nós só vamos buscar os maus 
exemplos... é a opinião que eu tenho, quando temos de fazer alguma coisa, por norma é sempre no país onde o 
programa funcionou pior ou que a situação foi experimentada e funcionou pior, é esse que a gente vai buscar...  

ViC FG4 

328 1:21:09,1 - 
1:21:11,6 

0,05% É mais barato...  VeC FG4 



 

329 1:21:11,6 - 
1:21:15,0 

0,07% Pronto, é o que é mais barato, exactamente... apesar de ser o que funciona pior...  ViC FG4 

 

 
 

Definição da Organização Mundial de Saúde 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

22 13:19,0 - 16:53,4 4,50% Eu acho que é um bocadinho abrangente, não é? Ou seja, não acho que seja muito fácil de qualificar situações com base 
nesta definição, ou seja, na primeira parte "acto isolado ou repetido ou ausência de..." , de um modo literal fica a 
ocultação de cuidado... porque senão... tem de haver aqui uma relação de obrigação... por outro lado, a questão da 
expectativa da confiança e a expectativa da angustia, ou antes, a expectativa da confiança que provoca angústia, todos 
nós temos angustias pessoais que muitas vezes imputamos a outros ou por expectativas que temos de outros, o que não 
siginifica que forçosamente a origem esteja num acto ou uma omissao da outra pessoa... acho que aqui há de facto uma 
dificuldade com o que é um mau trato e o que é uma ausência de afecto, porque não é a mesma coisa, não é?, pode haver 
uma expectativa de afecto ou uma expectativa de disponibilidade, que por um lado haver uma expectativa de afecto dos 
filhos que não tem retorno... principalmente quando estava na Linha, como era a nível nacional, tive um panorama muito 
abrangente e tinha muitos idosos que me contactavam e diziam "eu fiz tudo pelo meu filho e agora que está crescido não 
me liga ou não me dá atenção" . De facto, nós não podemos dizer isto, mas o que é certo é que a pessoa contribuiu para 
isto, para esta ausência de olhar para os outros ao longo da vida e depois não é aos 50 ou aos 60 anos que o interruptor 
funciona... viveu para aquele filho, foi o centro da sua vida para que tivesse melhor vida mas centrou-se tudo nele e 
viveu sempre centrado nele e não é depois como homem ou mulher adulta que depois de repente se começa a olhar para 
os outros, mesmo que os outros sejam a sua mãe... Por outro lado acho que de facto essa definição... omite a família 
sanduiche, ou seja, as pessoas que se encontram entaladas entre os filhos, os idosos e as exigência profissionais, isso é 
muito verdade... há essa questão da expectativa de confiança que provoca angustia é de facto abrangente demais porque 
por vezes de facto as pessoas ou não podem fazer mais ou então precisa de um apoio, de uma presença que o outro 
também não pode dar e tem o direito de prosseguir a sua vida... há aqui... esta definição é um bocadinho... 

ML FG1 

24 17:06,9 - 17:36,9 0,63% Eu acho que nessa definição falta a palavra "receio" ou "medo" porque coacção... e o facto da PSP não ... o idoso não 
contactar a PSP ou não contactar outros serviços de ajuda... não é um dano, porque o medo ainda não causou um dano, 
não é uma angústia, o medo ou o receio é mais forte que uma angústia e do meu ponto de vista a palavra medo aqui é 
uma palavra mais indicada porque é um dos obstáculos que impede o idoso de abordar os serviços 

PP FG1 

25 17:37,4 - 17:38,7 0,03% Mas há duvid PN FG1 

26 17:50,0 - 17:51,6 0,03% Porque têm medo de ser abandonados? PP FG1 

27 17:51,6 - 17:51,8 0,01% Exactamente. PN FG1 

28 17:52,0 - 18:32,7 0,85% Não é uma angústia... É mais forte que uma angústia... pode ser uma questão de terminologia mas além do dano e da 
angústia... a angústia insere-se mais naquilo que na outra sessão diziam "deixe lá, também é a unica pessoa que eu tenho 
viva...", a angústia do modo de viver, de perder o afecto e acho que a parte do medo e receio é uma componente a valorizar. 
Pelo menos da nossa parte verificamos que há uma certa angústia mas o que interfere com esses idosos é também o medo ou 

PP FG1 



 

o receio.  

30 19:55,0 - 21:07,0 1,51% Eu acho que tem razão, só acho que além do medo é importante a face própria da coacção também estar a ser referida. 
Contudo, nesta questão dos maus tratos, como muitas vezes estes conceitos, estas definições, vêm de um mundo multi-
disciplinar é sempre difícil encontrar assim um... porque não é exactamente a mesma coisa para o social e o que é para o 
social não é exactamente a mesma coisa para a psicologia... portanto são sempre definições difíceis. Mas eu acho que a 
questão da coacção é uma questão também importante, concordo muito que nesta questão o medo é muito mais gritante, é 
uma coisa muito mais... este medo não é a angústia, é mais do que a angústia mas ainda não é o dano, não é? Acho que isso 
foi muito bem colocado. Mas eu acrescentaria ainda a questão da coacção. 

ML FG1 

31 21:07,0 - 21:15,7 0,18% Portanto esta definição acaba por ser demasiado genérica, poderia ser um bocadinho limada... CS FG1 

32 21:15,7 - 21:21,7 0,13% Exacto, precisava de ser um bocadinho mais... trabalhada... ML FG1 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

28 14:33,7 - 14:48,6 0,19% Eu acho que se enquadra muito bem naquilo que eu disse... o psicológico, o emocional, a angústia, está... está optima a 
definição...  

MP FG2 

30 14:50,8 - 15:19,2 0,36% Eu acho que a definição está bastante completa... não estou a ver aqui que se possa... retirar, nada, não é?, acrescentar... 
acho que de uma forma genérica, acho que envolve, envolve toda a problemática da violência contra a pessoa idosa, 
contra a mulher idosa... 

FC FG2 

32 15:21,2 - 17:08,7 1,35% Pronto eu ressalto aqui esta questão da expectativa de confiança, não é?... que eu acho que é o mais importante... pronto, 
é o quebrar desta expectativa de confiança, ou não, que faz com que a pessoa realmente depois se encontra nas situações 
de vulnerabilidade... que eu referi há pouco nessa... quando falei nessa questão dos maus tratos... Eu acho que a 
definição que está bem, que se enquadra no fundo naquilo que há bocadinho nós estávamos a falar, não é?, não vai em 
contrário... eu por acaso tenho, na minha experiência, enquanto profissional, temo-nos deparado com algumas situações 
de maus tratos e até de violência física, contra mulheres idosas e às vezes acontece na relação de casal mas encontra-se 
também na relação pai-filho... mas eu acho que... eu acho que a palavra-chave é mesmo aqui esta expectativa de 
confiança, não é?, as pessoas vêem muito as suas... portanto têm uma expectativa e não vêem a sua expectativa... depois 
a expectativa fica muito aquém daquilo que elas pretendiam, ou pretendiam das pessoas com quem elas têm relação, até 
pode ser com um serviço, não é? pode ser num lar, tem expectativas de ser bem tratadas e depois isso não acontece... 
portanto eu acho que esta expressão no fundo vem fazer justiça a todas as relações que podem acontecer na vida das 
pessoas... E depois acho que... acho que está bem, acho que está bem definido... 

SB FG2 

33 17:08,7 - 18:37,5 1,12% Pois, aqui podia também estar referida a questão da vulnerabilidade a que estas pessoas estão sujeitas... pela sua perda de 
autonomia e perspectivas de continuação de perda de autonomia ou seja, as pessoas não têm esperança muitas vezes de 
recuperar a sua autonomia, a partir de uma determinada idade elas vão sentir que de cada vez se vão tornar mais pesadas 
para a sociedade, para os filhos, e que de certa maneira a ela também lhe causa angústia e daí talvez aceitarem com 
algum tipo de complacência alguma violência, não têm nem consciência que elas têm os direitos todos permanentes, 
intactos, até ao final da vida... se calhar entram numa atituda mais passiva em parte pela perda da autonomia, eu acho 
que esta questão, eu também valorizo muito, não é?, porque eu acho que uma das coisas que mais contribui para a 
felicidade ou infelicidade das pessoas é a sua autonomia em relação aos outros... e quando o grau de dependência 
aumenta, isso também altera o estado emocional da pessoa.  

FC FG2 

34 18:37,5 - 19:39,5 0,78% E depois na sociedade, portanto nós, portanto, uma das coisas que eu acho é que nós somos formatados durante a vida 
que a vida vale enquanto nós somos produtivos, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós dispensamos qualquer coisa 
aos outros, a partir do momento em que deixamos de fazer isso, a vida perde sentido e certas pessoas acham que são um 

FC FG2 



 

estorvo, já não conseguem correspoder também às expectativas dos outros, e acham que depois os outros têm essas 
expectativas em relação a eles... E portanto isso acaba por ser também uma violência psicológica que está na cabeça das 
pessoas... das mulheres bastante e eu diria que dos homens ainda mais, que eu diria que as mulheres são mais cuidadoras 
e arranjam sempre alguma coisa, um sentido para a vida no cuidar da casa, no cuidar dos netos ou dos outros, os homens 
então isso aí é pior ainda porque ao deixar de trabalhar a vida perde todo o sentido para eles, não é?  

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

26 20:42,8 - 21:34,1 0,89% Eu queria reagir a uma pequenina frase, é mesmo logo no início, na relação da questão das 
expectativas de confiança, muitas das vezes não tem só a ver com a questão de confiança porque a 
verdade é que em termos de serviços e instituições, sociais, SADs, lares e afins, muitas das vezes 
eles não têm confiança, pelo menos a curto prazo, pelo menos a curto prazo, nas auxiliares e nos 
nossos técnicos, inicialmente eles nunca vão ter essa expectativa de confiança, eles vão ter acesso, 
se nós mantemos uma relação profissional, um relacionamento profissional, e responsável, ou seja 
eles muitas das vezes têm que ganhar a confiança porque isso tem que ser construída e demora 
algum tempo, mas era mesmo também em relação às expectativas da responsabilidade, esta pessoa 
com esta função vai ter que me garantir isto, pronto. 

NB FG3 

28 21:36,3 - 21:44,8 0,15% Eles vão aos serviços mas não vão com aquela expectativa da confiança, eles vão desconfiar de 
toda a gente apesar de às vezes dizerem que confiam! 

NB FG3 

29 21:44,8 - 22:45,4 1,06% Quando eu há bocado falei nisso, não quis dizer que é generalizado, nem todos os serviços agem 
com sensibilidade e delicadeza, eu penso é que às vezes pode acontecer uma coisa que foi 
interiorizada e pode ser inconsciente, acho que está ligado ao conhecimento do papel social 
também dos idosos, a partir de um certo... que actua, que lá está, parece que nunca pode ter uma 
relação em que parece que lá só vai para pedir apoio não como se pudesse transmitir aos outros 
alguma coisa, mas como se num mundo cada vez mais acelerado e que precisa de ajuda técnica e 
dos técnicos com muita sabedoria como se isso não fosse uma coisa importante, não é, como se as 
próprias cidades e as coisas não pudessem também, não é a palavra certa a utilizar, mas no fundo 
recorrer aos idosos para ajudar a consolidar uma certa memória também daquilo com que se 
construíram... 

CA FG3 

30 22:45,4 - 24:22,9 1,70% nos conceitos é mais dificil às vezes, parece logo que está ali completo, não é, mas só depois com 
o operacionalizar é que se pode ver as várias formas porque o conceito será sempre difícil de 
definir... 

CA FG3 

31 24:22,9 - 25:56,6 1,63% Eu acho que pode haver aqui um conceito, a parte familiar e depois também... porque também há 
maus tratos por parte dos serviços que acolhem idosos não é, a tendência é sempre que os idosos 
são muito lentos a explicar as coisas, não se sabem exprimir, demoram muito tempo, depois às 
vezes são pessoas e... o empregado tem que gritar e a senhora com as dificuldades que tem 
entendeu uma coisa completamente diferente e isso provoca algum desgaste também por parte do 
técnico, e às vezes o técnico também não tem paciência, muitas vezes não tem paciência, e daí 

GB FG3 



 

haver algum... mau trato, não é? Quem está no atendimento ao publico das 8 da manhã às 6 da 
tarde, também está saturado, ao fim do todo com pessoas com alguma queixa, a consulta depois 
também já não é outra e também está condicionado com os outros...Mas é um conceito diferente 
de... relativamente à família, a maneira como o idoso está com a família, com o marido, com os 
filhos, com quem vive, às vezes é a nora, outras vezes é a filha, outras vezes é o filho, outras vezes 
é o marido e aí, aí a relação de confiança, lá está, é muito diferente e as expectativas são, são, são 
muito diferentes... 

32 25:56,6 - 26:06,8 0,18% Portanto eu penso que a NB mudava umas coisas nesta definição enquanto que a GB gostava de 
separar as definições para obter... 

CS FG3 

33 26:06,8 - 26:29,2 0,39% Não, não é separar definições! É... é... é distinguir uma acção ou omissão por parte dos serviços e 
por parte das famílias. Porque a verdade é que depois vamos obter... porque depois há casos 
diferentes... casos de violência completamente distintos... 

GB FG3 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

62 15:43,2 - 15:58,3 0,29% Eu não concordo aí... tenho que dar uma vista de olhos mas não concordo aí com uma passagem... "Numa relação em 
que existe uma expectativa de confiança", nem sempre, pode não existir uma expectativa de confiança... De resto 
concordo com tudo...  

FB FG4 

64 16:02,3 - 16:14,9 0,24% Então... nas relações... nas relações de... deixe-me cá pensar num exemplo...  FB FG4 

66 17:11,7 - 18:07,8 1,08% Por exemplo, eu tenho, eu tenho dado conta, através do contacto que tenho com idosos, que eles têm, por exemplo... que 
são enganados com trocos, nos transportes, quando vão ao supermercado, por vezes sentem que não lhes deram o troco 
conveniente... e portanto, não se mantém nenhuma expectativa de confiança... Embora.. são relações informais e 
passageiras que têm com várias pessoas... e são vítimas de abuso... sem que exista uma grande expectativa de 
confiança... porque todos nós lidamos com pessoas diariamente e não depositamos nelas grande expectativa de 
confiança... e podemos ser abusados por essas pessoas... portanto eu acho que isso, a expectativa de confiança está um 
bocadinho a mais...  

FB FG4 

67 18:07,8 - 18:12,3 0,09% Está talvez direccionado para um tipo específico?... CS FG4 

68 18:12,3 - 18:14,3 0,04% Sim. CJ FG4 

70 18:15,7 - 18:48,1 0,62% Eu estava a tentar lembrar-me... falta aqui esta questão de... "podem manifestar-se sob várias formas, tais 
como abuso físico, psicológico ou emocional" mas não está aqui mencionado a violência de forma que é o 
abandono, por exemplo. "Pode também ser o resultado de negligência intencional ou não intencional." mas 
não fala por exemplo no mau trato sob a forma de abandono e desinteresse... não é só no que se faz mas 
também no que não se faz... A omissão também é uma forma de mau trato... pelo menos na minha opinião... 

CJ FG4 

71 18:48,1 - 18:58,2 0,19% E não fala no estigma pelo facto de ser idoso, por si só... para muita gente é um estigma... FB FG4 



 

73 19:02,1 - 19:03,9 0,03% Eles disseram tudo. ViC FG4 

74 19:03,9 - 19:06,4 0,05% Eu estou de acordo (risos) SN FG4 

75 19:06,4 - 19:20,6 0,27% Tiraram-me as palavras da boca... (risos) ViC FG4 

 

 
 
 

Diferenças na violência contra mulheres idosas vs outras vítimas 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

71 51:32,3 - 52:02,6 0,64% Não... é diferente... a diferença é... muitas vezes é um cuidador que inflige os maus tratos, não é?... ou por impaciência para 
estar a tomar conta de um idoso ou por outro tipo de situações, ou por falta de dinheiro... nas outras é situações passionais, é 
ciúmes, é... não tem nada a ver... 

PN FG1 

72 52:02,6 - 52:06,7 0,09% Portanto a motivação é muito diferente... e o acto em si? CS FG1 

73 52:06,7 - 52:37,4 0,64% O acto é mais agressivo noutras situações do que nos idosos... nos idosos é uma agressão mais atenuada... mais psicológico, 
mais financeiro do que propriamente a agressão física. Porque a agressão física na outra faixa etária abaixo dos 65 anos é 
muito violenta... são situações muito violentas mesmo... 

PN FG1 

74 52:37,4 - 54:04,9 1,83% A sua experiência é mais abrangente do que a minha mas além de estar na Linha, nos meus tempos de faculdade fui 
voluntária na APAV e portanto também tenho alguma perspectiva em relação ao que chega e lá está aquele factor importante 
que é de facto esta questão das situações de fragilidade, situações de interdependência, às tantas o cuidador está muito 
pesado, temos de ter muito cuidado com a questão dos maus tratos do cuidador, a questão dos stress do cuidador é muito 
importante e portanto... não deixa de ser um mau trato mas eu não o colocaria exactamente na mesma situação em que há de 
facto uma omissão deliberada ou uma intenção deliberada de provocar um dano, não é? e portanto há situações de stress do 
cuidador que são um bocadinho diferentes mas normalmente está numa situação de dependência emocional, afectiva... 

ML FG1 

75 54:04,9 - 54:41,0 0,76% Uma coisa... curiosamente, aquilo que há pouco dizia de outra pessoa ficar com a pensão, tratar mal, na minha experiência 
encontra-se mais frequentemente nas mulheres idosas do que nos idosos. Nos idosos... não tenho dados para dizer que isto é 
uma verdade mas se encontro um ou dois casos em que isto se regista com um homem, nas mulheres idosas isto é muito mais 
frequente... 

PP FG1 

76 54:41,0 - 55:27,7 0,98% Mas eu acho que isso tem a ver com várias coisas, tem a ver, de facto, com o facto de haver mais mulheres em situação de 
viuvez e a viverem sozinhas, para mais esse papel de cuidador que as mulheres têm e associado às representações sociais de 
tranquilidade... e eu penso que como há mais mulheres viuvas, quando há o casal é mais difícil do que quando há só uma 
pessoa sozinha... 

ML FG1 

77 55:27,7 - 55:38,6 0,23% Também poderá haver diferença se o cuidador for feminino ou masculino... O fenómeno também poderá ter alguma 
explicação no género do cuidador... 

PP FG1 



 

79 55:45,0 - 55:48,9 0,08% Também não sei se deve focar o cuidador, não sei se era isso que estava a dizer... ML FG1 

80 55:48,9 - 56:41,3 1,10% Não, estava a dizer que o facto de na minha experiência por ter mais idosas femininas encontro com mais facilidade violência 
por parte dos filhos e genros do que das filhas no entanto poderá haver aqui o factor encobrimento, não posso comentar... é 
apenas uma reflexão, não posso estar a extrapolar e dizer que chegámos à conclusão que os idosos têm mais tendência para 
encobrir as filhas que os trataram mal, não sei... mas numa reflexão geral assim do que me chega, encontro mais gente a 
queixar-se dos netos, dos genros, dos filhos do que propriamente... também há, "a minha filha trata-me mal", também há, 
claro que também há, mas quantificando estava aqui a pensar se haveria alguma influência no sexo do cuidador... 

PP FG1 

81 56:41,3 - 57:14,4 0,69% A GNR aqui há uns anos tinha um estudo, aliás era um programa, agora não me recordo do nome, que tinha a ver 
precisamente com essa parte da violência sobre as mulheres, pelo menos durante um... 

ML FG1 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

84 49:47,9 - 49:49,0 0,01% Eu acho que há diferenças... FC FG2 

85 49:49,0 - 49:51,2 0,03% Eu também acho... MP FG2 

86 49:50,0 - 50:41,8 0,65% Há diferença pelo próprio percurso da mulher, não é?, ou pelo menos pelos papéis que tem... ou seja, da mulher espera-se uma coisa 
diferente da que se espera do homem e então as expectativas que se tem em relação à velhice do homem e da mulher também são 
diferentes. Há diferenças porque pronto, as expectativas criadas em relação a um e a outro são diferentes. Sei lá, se calhar ao homem 
pode-se exercer uma violência mais financeira ou outro tipo de violência, se calhar em relação às mulheres é mais a violência 
psicológica ou também, sei lá... 

FC FG2 

87 50:41,8 - 51:59,4 0,98% Eu acho que a questão da dependência é importante... A questão da dependência é diferente... Eu acho que é diferente porque 
envolve a questão... Eu acho que as pessoas parece que querem, chegam a uma determinada idade e eu volto a dizer, que não têm 
um objectivo, que não têm alguma coisa com que... são pessoas que perdem algumas capacidades, porque gostavam de ler e 
perderam a capacidade de ler, portanto perderam a capacidade de estarem ligadas ao mundo... depois, se não têm um objectivo 
acabam também por esmorecer e portanto a violência é diferente na minha perspectiva, o tipo de violência que se exerce sobre 
mulheres idosas é diferente porque elas têm esse campo, são mulheres de campo, que é diferente dos outros... Porque uma violência 
contra crianças... a criança tem mais vida pela frente, a sociedade está mais perceptível de olhar para os crimes contra as crianças, e 
ainda bem, pronto, obviamente, mas depois relativamente à fase da idade, da terceira idade, porque as pessoas também têm um 
medo terríver de se rever nisso e então as pessoas também não abordam essa questão.  

SB FG2 

88 51:59,4 - 52:31,0 0,40% E eu acho que a violência contra mulheres idosas é diferente porque as pessoas também têm uma perspectiva diferente, é um 
contexto todo diferente também. E portanto as pessoas não têm objectivos... É muito difícil também nós levarmos as pessoas a 
fazerem as denúncias porque... é mais difícil saber desta violência, conhecer-se esta violência, porque as pessoas também se fecham 
mais, têm vergonha... e portanto não falam tanto... eu acho que é um bocadinho por aí... 

SB FG2 

89 52:31,0 - 53:45,3 0,94% Mas eu acho que são mais susceptíveis a outros níveis também... Por exemplo, eu hoje não vou ser de certeza absoluta vítima de 
violência por parte do meu filho. E há uns que podem ser. É mais o possível agressor, entre aspas. O cuidador de fora, pronto, 
também poderá vir a ser um agressor. E depois, o factor de resposta. Eu se hoje for agredida tenho capacidade para responder. 
Depois pode não me sair bem mas pronto... (risos) mas ali não há capacidade de resposta, quer dizer... Qualquer empurrão... 
normalmente, não é?... Mas qualquer primeira agressão em princípio não tem resposta, não é? E quer pela quantidade de possíveis 
agressores que a rodeiam, quer pelo físico, pela própria força física, não é possível responder logo à primeira, quer dizer... depois se 
calhar temos de olhar para ali, haver logo ali uma tentativa, a pessoa não sabe bem... mas o nível da pessoa também aumenta pela 
idade que tem, não é?... 

MP FG2 

90 53:45,3 - 55:25,3 1,26% Agora em relação à questão homem-mulher, estava aqui a pensar, acho que a mulher é mais vulnerável mas também é mais 
resistente, ou seja, o homem, possivelmente não é tão vulnerável porque o homem, pronto, pelo seu percurso de vida normalmente 

FC FG2 



 

sabe-se mover melhor noutros meios, por exemplo, vai à polícia com mais facilidade, toma decisões com mais facilidade porque 
sabe-se movimentar melhor na parte de fora da casa, ou seja, no exterior da casa. Enquanto que a mulher não, a mulher como foi 
muito confinada à sua casa ela está completamente a leste de tudo aquilo que pode fazer ou que pode denunciar, tentar ver o que 
pode fazer ou não deve. Então a mulher tem mais, neste sentido a mulher tem mais vulnerabilidade. Mas também é mais resistente. 
Porque apesar de tudo desenvolveu mais autonomia e possivelmente até mais auto-estima porque muitas vezes o facto da mulher 
estar mais ligada à casa, estar mais ligada a cuidar e sentir-se mais responsável pelo cuidado dos outros e depois ainda pelo menos 
de continuar a ser autónoma, nem que seja a fazer a sua própria gestão doméstica diária, tem aí um sentido de ligação à vida que os 
homens perdem com muito mais facilidade. E nesse sentido ela resiste mais à violência, eu acho. Portanto as diferenças são 
essencialmente essas, o homem não é tão vulnerável mas é menos resistente. 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

13 8:35,3 - 11:00,2 2,52% E toda a intervenção que era necessária fazer, primeiro prestar informação, às vezes alguma informação juridica, sobre o 
casamento, os bens, essas questoes, mas isso nunca interessa às mulheres idosas porque elas não querem muito a separação, 
elas não querem, também não é facil encaminhá-las para casas de abrigo, mas logo porque as casas de abrigo como eu referi 
também na semana passada, as casas de abrigo têm um limite de idade e uma idosa portanto com mais de 65 anos já pode ir 
para um lar e as casas de abrigo não recebem, muito raramente recebem pessoas com esta idade. Depois porque também elas 
também não é essa a questão que elas pretendem... Porque elas, é o marido delas, foi o pai, é o pai dos filhos, é o 
companheiro de uma vida inteira, elas não querem separar-se dele, elas gostam dele e acham que deve ser para toda a vida, o 
relacionamento deve ser para toda a vida, o que elas queriam era separar-se da violência e às vezes quase que nos vão pedir 
por amor de Deus para irmos falar com eles para ver se eles paravam de uma vez 

GB FG3 

63 42:20,3 - 42:44,6 0,42% Eu acho que é capaz de haver algumas diferenças, isto porque responde a uma questão cultural, das próprias mudanças na 
sociedade. Hoje em dia um homem é muito mais expressivo, a questão da pressão social não é... porque os riscos entretanto 
também mudaram, ou seja...  

NB FG3 

65 42:46,7 - 42:59,6 0,22% Um homem actualmente sabe que as consequências e os riscos que corre ao agredir directamente uma mulher o que é 
diferente de há 30 anos atrás...  

NB FG3 

66 42:59,6 - 44:08,0 1,19% O jogo da violência transformou-se um bocadinho, não é que a violência tenha deixado de existir, não, ganhou foi outra 
expressão... Há homens que aprendem a bater de forma a não deixar marcas... portanto eles também se adaptaram... Uma 
vez atendi uma senhora já com... quarentas, cinquentas, tinha sido emigrante em França e o marido já lhe batia desde lá, e 
então eles tinham vindo para Portugal e ela dizia assim "Quando viviamos lá em França ele batia-me mas depois deixou de 
me bater porque lá era proibido", e eu "mas cá também é!", "pois mas é que lá a polícia se soubesse punham-no fora do 
território porque lá não é permitido", "pois mas cá também não é" Só que lá como a polícia tinha aquela pressão, ele queria 
lá estar a trabalhar, ele tratava-a mal, os vizinhos chamavam a polícia, a polícia deixava-o na fronteira e ele... 

GB FG3 

67 44:08,0 - 44:36,6 0,50% Mas eu estava a falar na questão da adaptação por exemplo em casos de violência já pré-existente. Estou a falar mesmo nas 
últimas gerações, falando na diferença da geração que tem agora 20 anos para a geração dos meus avós, por exemplo, eu 
julgo que numa relação, um homem à partida saberia, mesmo que tenha essa ideia já tem aquele receio pelo menos que o 
venha a concretizar, não é? Pronto, mas acho que já há esta...  

NB FG3 

68 44:36,6 - 44:44,2 0,13% Eu não concordo, isso não é uma conclusão,, não funciona assim... GB FG3 

69 44:44,2 - 44:52,8 0,15% Eu acho que já há nesta pequena questão... é assim, acho que apesar de tudo tem cada vez mais expressão e acho que apesar 
de se calhar... 

NB FG3 

70 44:52,8 - 45:09,5 0,29% Nós continuamos a assistir a violência entre os jovens nas escolas e em todo o lado... E os jovens hoje em dia têm muito 
mais informação, sabem muito mais, mas lá está, permanece a violência nas escolas e...  

GB FG3 



 

71 45:09,5 - 45:27,7 0,32% Mas lá está a forma como essa violência é concretizada é que eu estou a questionar-me se no fundo continua a ser a mesma, 
nós continuamos a ver a violência maioritariamente numa de... 

NB FG3 

72 45:22,9 - 45:26,4 0,06% O quê? Dos idosos? continua a ser a mesma? não! GB FG3 

76 48:18,0 - 48:36,8 0,33% Sim, pode acontecer, sim, no sentido em que se acharem que, mesmo quem possa agredir ter logo aquela ideia que uma 
pessoa mais nova pode reagir, um homem mesmo mais velho pode reagir mas a mulher idosa é mais vulnerável, é 
duplamente vulnerável. 

CA FG3 

77 48:36,8 - 48:59,5 0,40% A mulher mais nova também é muito vítima de agressões mas claro que tem uma facilidade maior em libertar-se... Mas às 
vezes não consegue, não consegue libertar-se... Mas a mulher vítima idosa terá mais dificuldade...  

GB FG3 

80 49:38,8 - 50:19,7 0,71% Os idosos ficam mais susceptíveis a este tipo de violência, em termos conjugais... Comparativamente entre gerações, era 
uma questão de gerações que, lá está, houve uma alteração das expressões da violência... A violência que vai ficar agora não 
vai ser... ou seja, não vai atingir directamente as mesmas expressões que atingia na geração dos meus avós... Lá está, 
provavelmente o meu avô, ele não sabia se calhar abordar jogos psicológicos para fazer pressão que hoje em dia as pessoas 
sabem e de certa forma...  

NB FG3 

81 50:19,7 - 50:57,2 0,65% Isso faz parte da personalidade da pessoa!... E agora estava aqui a lembrar-me de uma coisa no ciclo da violência, que no 
casal jovem é muito mais fácil que o ciclo da lua-de-mel, lua-de-fel, lua-de-mel... eu acho que esse ciclo, por exemplo, não 
acontece com o casal de idosos... esta lua-de-mel já passou há muito tempo, já não está... e a mulher não se quer separar 
nunca dele porque ele é o homem da vida dela e o pai dos filhos... pronto...  

GB FG3 

82 50:57,2 - 51:47,5 0,88% É uma fase contínua... já não há alternância, é uma fase permanente... já não há outra fase... a perspectiva delas acaba por 
ser essa, já não há outra fase... e esta questão de ter mais acesso à informação, eu acredito que nos jovens actualmente por 
muitas que sejam, que existam muitos casos de violência, porque continuam a haver, que a durabilidade e as coisas a que as 
pessoas se sujeitam sejam cada vez menos intensas... ou seja, que as pessoas também já consegam apresentar alguma 
resistência a uma violência contínua...  

NB FG3 

83 51:47,5 - 51:49,9 0,04% Ou seja, é uma perspectiva positiva do futuro... CS FG3 

84 51:49,9 - 51:59,9 0,17% sim, no futuro... porque são coisas que vão demorar bastante tempo...  NB FG3 

129 1:08:05,3 - 1:08:57,9 0,92% Mas eu acredito que neste momento no caso dos idosos isto seja um bocadinho mais grave pelas questões importantíssimas 
da confiança... de auto-estima, porque a verdade é que na maioria dos casos isso vai interferir mais do que na situação de 
uma mulher vítima de violência, é a capacidade de dar a volta... Eu acho que na generalidade... a explicação ou o 
discernimento para tomar uma atitude contra na situação de violência deve ser bastante complicado... Nos idosos será muito 
mais doloroso do que noutra faixa etária...  

NB FG3 

 
ID TIMESPAN COVERAG

E 
CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

46 10:23,1 - 11:02,3 0,76% a violência física sobre um idoso acho que não é tão forte como por exemplo se formos comparar com uma jovem, com 
uma mulher jovem, não é?  

FB FG4 

49 11:08,2 - 11:53,8 0,88% Até porque o dar a volta, esta é a minha opinião formada já há bastante tempo visto que tenho alguns processos de maus 
tratos e violência sobre idosos, o dar a volta de uma mulher vítima de violência doméstica, uma mulher nova vítima de 
violência doméstica, mas tem toda uma vida para dar a volta, uma mulher idosa vítima de violência doméstica já não 

CJ FG4 



 

tem tempo nenhum para dar a volta. O tempo de vida é mais escasso, acaba por ser muito mais forte de ultrapassar ou 
ultrapassar vai ser mais difícil, não sei se me fiz compreender... Uma mulher idosa para ultrapassar uma forma de 
violência ou de mau trato tem muito mais dificuldade de ultrapassar do que uma mulher jovem porque a mulher jovem 
tem muito mais tempo para conseguir dar a volta, para procurar apoios de muito mais formas, de dar a volta. Uma 
mulher idosa já teve toda a sua vida... 

50 11:53,8 - 11:58,9 0,10% A mulher idosa, a unica forma que tem de ultrapassar é a resignação... FB FG4 

51 11:58,9 - 12:10,2 0,22% Acabam por, digo eu, ser maltratadas por aquele ser humano, se calhar de quem mais tratou ou de quem mais cuidou ou 
a quem mais deu carinho... 

CJ FG4 

152 39:54,4 - 40:10,2 0,30% Então não há?! Uma agressão física a um idoso basta um empurrão... e a pessoa cai e bate com a cabeça facilmente na 
parede... não é tão fácil mandar uma pessoa mais nova ao chão, por exemplo...  

VeC FG4 

154 40:15,6 - 41:09,6 1,04% Não porque eu acho que as próprias pessoas que agridem têm consciência disso, não precisam de... involuntariamente, 
sabem que... eu se der uma chapada na CJ eu tenho que exercer uma força brutal... já num idoso... estão a ver a chapada 
que eu der à CJ (confusão e brincadeiras com a possibilidade de VeC dar uma chapada à CJ) Agora se me perguntar ao 
nível de aquilo que as próprias vítimas vão sentir quando são agredidas, se calhar a resposta já não é a mesma... 

VeC FG4 

155 41:09,5 - 41:28,6 0,37% Portanto, na sua opinião os actos de violência são menos intensos, digamos assim, independentemente das 
consequências que possam ter, mas o acto em si é menos forte... é como se a agressão fosse mais ligeira mesmo que a 
pessoa depois acabe com lesões mais graves...  

CS FG4 

156 41:28,6 - 41:31,5 0,06% E mais afectadas psicologicamente...  VeC FG4 

157 41:31,5 - 42:10,5 0,75% E portanto quando há um acto de agressão a uma mulher idosa, por exemplo, esse acto em si terá características menos 
violentas do que a mesma resposta no caso de uma mulher nova... Em termos genéricos... se eu tiver uma mulher idosa 
vítima de violência doméstica, por exemplo, por parte do marido, e se tiver uma mulher jovem que é vítima de violência 
doméstica por parte do marido a tendência será que a mulher mais idosa tenha sido vítima de menos força do que a 
mulher jovem... É isso?  

CS FG4 

158 42:10,5 - 42:13,3 0,05% Sim.  CJ FG4 

159 42:13,3 - 42:14,3 0,02% Ou não... ViC FG4 

160 42:14,2 - 42:17,2 0,06% Mas isto é o que ela estava a dizer, ela disse que sim! CJ FG4 

161 42:17,2 - 42:24,9 0,15% Eu acho que não... Ninguém está a medir a força... SN FG4 

162 42:24,9 - 43:19,3 1,05% Eu acho que isso não se devia colocar assim, é violência, para todos os efeitos... Independentemente da forma e se é 
praticada sobre uma mulher jovem e se é idêntica ou se são diferentes ou não... De facto o que explicou foi na mesma 
situação comparar as duas na mesma situação em termos... de... de... não é de quantidade mas de... forma... mas a forma 
é a mesma... nestes dois exemplos a forma é a mesma porque estamos a falar de um casal. Agora se eu estiver a falar de 
um casal jovem e depois estiver a falar do cuidador de um idoso, os actos de violência são diferentes... Na minha 
opinião...  

FG FG4 



 

163 43:19,3 - 43:29,3 0,19% Até porque se for um casal, supostamente já vem desde quando eram mais jovens...  VM FG4 

164 43:29,3 - 43:51,0 0,42% Estamos a falar de um idoso a bater numa idosa e o idoso também não vai lá com a força de um jovem!... Mas ele agride 
e ela desequilibra-se e magoa-se mas a força que ele exerce sobre ela vai ser proporcional... O exemplo que você tentou 
quantificar em termos de forma, é igual...  

FG FG4 

165 43:51,0 - 43:54,2 0,06% Então onde está a diferença? Esqueça o meu exemplo. CS FG4 

166 43:54,2 - 44:08,3 0,27% A diferença está na violência doméstica praticada por um cuidador ou por um prestador de cuidados ao idoso e entre um 
casal... jovem... um casal pronto, não interessa, um casal qualquer! 

FG FG4 

167 44:08,3 - 44:54,4 0,89% Mas este era um exemplo que fala sobre as diferenças da agressão, por exemplo a VeC estava a dizer que relativamente 
a um casal jovem é possível que o agressor agarre a vítima pelo cabelo e a arraste e se calhar um cuidador a uma idosa 
não é provável que a agarre pelo cabelo e a arraste... A forma de agressão que se calhar se exerce sobre os idosos é... 
Agora se formos falar de agressão... de agressão digamos assim, de bater, de agressão psicológica, agressão económica, 
agressão sexual, há tanto para uns como para outros... as formas de agressão é que são diferentes...  

CJ FG4 

168 44:54,4 - 45:23,5 0,56% Num casal mais idoso, principalmente o homem, não é, o homem, não é só o homem, também há mulheres... no casal 
idoso o agressor consegue ser mais violento psicologicamente do que no novo... porque a vivência é maior, saberá onde 
atingir melhor, se calhar, em termos psicológicos do que num casal novo... que está há pouco tempo no relacionamento 
ou está a iniciar o relacionamento... 

FB FG4 

169 45:23,4 - 45:27,7 0,08% Mas eu estava-me a referir à diferença de idades do cuidador para...  CJ FG4 

170 45:27,7 - 45:45,2 0,34% Mas a pergunta, acho eu, era entre um casal idoso e um casal novo... A agressão física, há física, no casal novo mais 
depressa se verificará, se verifica do que no casal idoso... Mas no idoso o agressor sabe acertar... psicologicamente...  

FB FG4 

171 45:45,2 - 45:53,5 0,16% Estamos a falar só do casal e os idosos não são só vítimas dentro do casal... porque uma filha... CJ FG4 

172 45:53,5 - 45:56,6 0,06% Mas a pergunta não era especificamente para o casal? SN FG4 

173 45:56,6 - 46:07,4 0,21% Não não não, a pergunta é actos de violência! CJ FG4 

174 46:07,4 - 46:26,2 0,36% A pergunta não fala em agressor, a pergunta fala na vítima, sobre os actos de violência cometidos sobre idosa mulher ou 
quando não é idosa mulher, portanto idoso homem ou mulher jovem , independentemente do agressor ser o cuidador ou 
familiar...  

CS FG4 

176 46:33,8 - 46:44,4 0,20% As consequências podem ser, dependendo da agressão, mais graves, ter mais gravidade nos idosos...  FB FG4 

177 46:44,4 - 46:46,4 0,04% Até porque o idoso é uma população muito mais vulnerável...  VM FG4 

178 46:46,3 - 46:48,7 0,05% Para já pela idade... FG FG4 



 

179 46:48,7 - 47:08,0 0,37% E isso também tem a ver com quem agride, não é? Porque o filho diz uma coisa ao pai e o cuidador pode dizer as 
maiores barbaridades e atingir da mesma maneira que um filho a dizer a um pai...  

FB FG4 

180 47:08,0 - 47:44,0 0,69% Falando em agressão física, não é?, se eu empurrar um idoso para o sofá, ele vai ficar magoado de uma certa maneira, só 
o acto de cair, ele vai-se sentir completamente desamparado! Se me empurrarem a mim para o sofá... não é?, o impacto 
já não é o mesmo... Agora o que pode causar na vítima já pode ser exactamente o contrário, por exemplo o idoso ficar 
muito mais afectado do que uma pessoa nova...  

VeC FG4 

181 47:44,0 - 48:42,4 1,13% Com um cuidador o idoso, se tiver oportunidade, tentará defender-se, se calhar com o filho não se defende... Por 
exemplo, se for um cuidador, (confusão com varios a falar) a probabilidade de um idoso tentar resistir a uma agressão de 
um cuidador é muito superior do que por exemplo a um familiar... A probabilidade de denunciar ou de agir para que 
aquela situação acabe é muito superior com um cuidador... 

FB FG4 

182 48:42,4 - 48:51,7 0,18% Mas estamos a falar dos actos de violência em si... que sejam perpetuados por um cuidador familiar ou um cuidador não 
familiar... Não é? 

VeC FG4 

 

 
 

Entidades e Profissionais que intervêm 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

10 5:16,1 - 6:04,2 1,01% Ora, nós de alguma forma, acorremos às situações e efectuamos expediente de violência doméstica, tentamos apurar os 
antecedentes dessa situação e finalizamos para as instituições que acompanham a situação depois de ter ocorrido essa 
violência doméstica, normalmente a Santa Casa [da Misericórdia de Lisboa], as doutoras da Santa Casa, ou hospitais, 
pode haver internamento ou não, basicamente é só isso. 

PN FG1 

14 8:17,7 - 8:37,2 0,41% É um folheto da PSP que normalmente faz parte das acções de formação que nós normalmente fazemos, fizémos agora 
uma no ano transacto, e falávamos sobre isso e davamos alguns contactos úteis, para que as pessoas pudessem informar-
se melhor acerca das valências...  

PN FG1 

62 42:53,0 - 
43:07,9 

0,31% Pronto mas a idosa não quer sair de casa, muito bem... mas temos de fazer qualquer coisa! Em relação ao procedimento 
da filha! O problema é que as coisas vão ocorrendo ao longo de anos e o tribunal não decreta... 

PN FG1 

63 43:07,9 - 
43:52,5 

0,94% É verdade, de facto relativamente a isso há escassez de meios adequados, há falta de meios com a sensibilidade 
necessária para lidar com estas coisas.  

ML FG1 

64 43:52,5 - 
44:22,8 

0,64% Tinha de haver uma resposta institucional que diga "ela não quer sair de casa mas durante dois meses vamos ter de a tirar 
de casa para a retirar do perigo dos maus tratos constantes". Ou então até o tribunal decretar o afastamento da filha... 

PN FG1 

67 47:33,2 - 
48:26,2 

1,11% O que se pode fazer muitas vezes é minimizar estas situações... pode-se pôr a pessoa num centro de dia ou arranjar um 
apoio domiciliário para que a pessoa esteja mais apoiada... 

ML FG1 

81 56:41,3 - 
57:14,4 

0,69% A GNR aqui há uns anos tinha um estudo, aliás era um programa, agora não me recordo do nome, que tinha a ver 
precisamente com essa parte da violência sobre as mulheres, pelo menos durante um... 

ML FG1 

82 57:14,4 - 
57:28,9 

0,30% Atenção que esse programa não reflecte a parte urbana, só reflecte a parte rural... porque a GNR só intervém nessa 
parte... se exitir é só nessa parte... 

PN FG1 



 

83 57:28,9 - 
57:46,8 

0,38% Mas pergunto-me se teria alguns dados... alguns dados... relevantes, não sei se continuará a existir ou não... Eu penso que 
eles mudaram... eu contactei o Comando Metropolitano e eles tentaram... mas depois nunca chegaram a... 

ML FG1 

84 57:46,8 - 
58:27,7 

0,86% Fizeram o contacto a nível do COMETLIS mas... em virtude nós... de todas as situações de violência doméstica estão 
computorizadas, são capazes de dar alguns números mas... não pense... o contacto é o COMETLIS através do... da... 
Relações Públicas, Subcomissária CD. Pode ser que ela consiga arranjar... 

PN FG1 

85 58:27,7 - 
59:17,5 

1,04% O que eu vos pedia agora é que pensássemos um bocadinho em termos concretos de apoios a dar a estas pessoas, aqui 
entre nós, que entidade é que conhecemos que podem dar apoio às vítimas, a estas vítimas em particular, portanto, 
mulheres idosas vítimas de violência, a nível de entidades, e por outro lado que profissionais, quais são as categorias 
profissionais de pessoas que prestam este tipo de assistência. É uma questão de... é claro que não podemos sistematizar 
tudo mas era para ver se fazemos pelo menos uma ideia, aqui em cada um dos grupos que vamos fazer, que conjunto é 
que identificamos... Quem quer começar? 

CS FG1 

86 59:17,5 - 
59:20,7 

0,07% Mas... entidades de presença aproximada... PP FG1 

88 59:33,0 - 
59:58,5 

0,53% Para já nós, em primeira instância, em caso de urgência nós vamos ao local e sinalizamos a situação. Depois é feito um 
auto e esse auto é dado conhecimento às assistentes sociais da área, cada freguesia tem o seu centro de dia, o seu centro 
de apoio domiciliário, e contactando as assistentes sociais, que normalmente pertencem à Santa Casa... 

PN FG1 

89 59:58,5 - 
1:00:04,8 

0,13% Em Lisboa, é. Portanto contactar os Serviços de Acção Social, que em Lisboa está centralizado na Santa Casa... ML FG1 

90 1:00:04,8 - 
1:01:21,2 

1,60% Falamos com a doutoras e as doutoras tomam conta da situação, basicamente é assim... Outras situações, sem ser de 
violência doméstica em idosos, costumamos sinalizar essas situações também para a APAV, recomendamos às vítimas 
para contactarem a APAV e eles têm lá psicólogos e têm lá pessoas credenciadas... pessoas com formação que os podem 
ajudar a ter outro reencaminhamento...Situações mais, mais violentas... Recordo-me de um caso em que a UMAR retirou 
a vítima de casa e colocou-a lá numa das casa que eles têm... Nós na PSP quando fazemos o auto de notícia, vai a 
tribunal... E em termos de resposta directa, contactamos as ONGs que fazem depois a resposta directa...  

PN FG1 

92 1:01:28,5 - 
1:02:17,3 

1,02% Bem, por experiência, a minha experiência é muito diferente da da PSP, ou seja, é de bairro, trabalhamos com utentes 
que residem em bairros sociais e não são representativos de toda a população... É um grupo com características próprias  

PP FG1 

93 1:02:17,3 - 
1:02:21,5 

0,09% Mas em casos de violência doméstica que vocês sinalizem, o que é que fazem? PN FG1 

94 1:02:21,5 - 
1:02:26,0 

0,10% A Polícia, a Santa Casa,... PP FG1 

95 1:02:26,0 - 
1:02:44,9 

0,40% Ok, a polícia, está bem, mas isso são situações urgentes, agora, situações que vocês vão vendo maus tratos reiterados... 
psicológicos, não precisa de ser... não precisa de haver a intervenção da polícia... normalmente, qualquer pessoa pode 
fazer esta denúncia...  

PN FG1 

96 1:02:44,9 - 
1:05:22,6 

3,31% Nós, uma das iniciativas feitas é contactar quer a Santa Casa da Misericórdia quer a APAV mas quando não há 
disponibilidade financeira nós procuramos institucionalizar e tentamos, em alguns tipos de situações, e eu agora não 
tenho acompanhado a zona oriental, que no centro de saúde onde haja psicólogos, tente levar o idoso a aceitar ir a uma 
consulta a falar com esse psicólogo. Porque caso o idoso não aceite não vale a pena... No entanto o médico de família, 
como pessoa, consegue que lhe reconheçam autoridade mas sem ser intimidatório, penso que pode ser uma solução... Por 
exemplo, eu como sou da GEBALIS, eu assumo um papel de polícia, eu sou alguém que lhes pode tirar a casa e portanto 
lidam comigo como lidam com a polícia. Portanto, o que nós tentamos é identificar dentro do bairro os que cuidam de 
alguns, há um intercâmbio, falamos com a colega, e sobretudo procuramos quem o idoso não considera intimidatório, 

PP FG1 



 

portanto a santa casa com as assistentes sociais que dão o apoio, os centros sociais, por exemplo que têm acordo com o 
Banco Alimentar e têm uma postura pouco intimidatória, procuramos na nossa ligação por essas pessoas que sejam 
interlocutores e que transmitam que aquilo de que a pessoa está a ser alvo não está correcto e... atenção que a intervenção 
com um idoso não basta uma conversa, terá de ser a pessoa que lida... não é diariamente mas com alguma frequência... 
mas com alguma autoridade e que o idoso procura para falar ou que reflicta e tentamos, enfim, perceber com essas 
pessoas se há um perigo imediato, se não há um perigo imediato...  

97 1:05:22,6 - 
1:05:26,7 

0,09% E nos bairros onde trabalha, não existe lá policiamento de proximidade? PN FG1 

98 1:05:26,7 - 
1:05:43,3 

0,35% Não há em todos... Por exemplo, na Alta de Lisboa Sul há uma esquadra mas há outros bairros onde não há esquadras, a 
GEBALIS tem muitos bairros, bairros onde tem e bairros onde não tem... 

PP FG1 

99 1:05:43,3 - 
1:06:00,7 

0,36% Até há a 5ª Divisão e em cada divisão em Lisboa, que eu tenha conhecimento, existe policiamento de proximidade. Você 
vê lá os agentes e pode ir contactar os agentes de proximidade... 

PN FG1 

100 1:06:00,7 - 
1:06:04,2 

0,07% Isso é de há uns anos para cá porque quando era o Programa "Idosos em Segurança"... ML FG1 

101 1:06:04,2 - 
1:07:00,4 

1,18% O Programa "Idosos em segurança" foi antes de 2006, depois em 2006 é outro programa, o programa de policiamento de 
proximidade em que a nível de Lisboa, pode não existir a nível de esquadra mas existe a nível de Divisão de Lisboa. Mas 
a nível de Divisões, existe policiamento de proximidade, a GEBALIS pode contactar o coordenador da polícia de 
proximidade, fazer reuniões e dizer que existem esses problemas nesses bairros e através do coordenador pode ser 
estabelecida uma polícia de proximidade nesses bairros e de modo que essas situações possam ser dirigidas e exista 
conhecimento policial... 

PN FG1 

102 1:07:00,4 - 
1:08:22,8 

1,73% Conhecimento terão lá quanto antes, o que nós temos ali é aquela violência que normalmente vive em lume brando... a 
nossa população não quer lidar tanto com a polícia mas com outras entidades, voltamos ao medo e ao receio, com o 
policiamento não há uma prova do que aconteceu mas o idoso ficou sozinho, depois à hora de jantar não tinha nada para 
comer, portanto o que nós procuramos é, com as outras instituições e com os técnicos, tentar que o idoso denuncie essa 
situação ou que não denuncie, tentar encontrar uma solução imediata. Muitas vezes esse agressor mantém uma situação 
regular nas nossas habitações municipais e então nós procuramos, sem referir sequer a ligação com o idoso, procuramos 
um sinal, nos "Direitos da Habitação Municipal" e mostrar sempre a quem lhe dá essa sanção, em como ele se não tiver 
um comportamento fortuito em toda a habitação e procuramos excluir o idoso porque nós sabemos que enquanto 
GEBALIS não podemos depois estar lá 24h por dia e depois ele está lá e sofre as represálias. Portanto, é assim, 
procuramos sempre ver de forma, de forma que com as instituições que já intervêm com o idoso, procuramos resolver o 
problema. 

PP FG1 

104 1:08:32,7 - 
1:09:20,2 

1,00% Nós na nossa área... eu... a 4ª Esquadra... é uma esquadra que tem 5 freguesias, que é a Pena, que é uma freguesia 
grande, Coração de Jesus, São José, Santa Justa e Sacramento. É tudo assim na área da Baixa de Lisboa, e normalmente, 
nós, a regra do centro é a seguinte, o contacto directo com as pessoas portanto está a andar na rua... Nós, os nossos 
agentes fazem um contacto muito directo, há o bom dia, que é daquelas coisas que se está a perder, o bom dia, tentam 
falar com as pessoas e lá sabemos situações "olhe a minha vizinha vive sozinha..." e vou lá visitá-la e... 

PN FG1 

105 1:09:20,2 - 
1:09:28,7 

0,18% Não é tanto assim mas sabe que a presença policial num bairro social é causa de alarme da comunidade... PP FG1 

106 1:09:28,5 - 
1:10:03,0 

0,72% Pois... isso se calhar é mal gerido... de todas as partes, ou seja, eu tenho conhecimento e tenho um aqui que veio agora da 
Amadora, em que ele estava integrado nas equipas de rua do policiamento local, que é lá o chamado policiamento de 
proximidade, e estava lá integrado um bairro problemático que é o Bairro de Santa Helena, e ele entrava dentro bairro e é 
um bairro e eles não entravam de carro patrulha porque era apedrejado, e ele entrava... portanto é conforme os 

PN FG1 



 

elementos... 

107 1:10:03,0 - 
1:11:22,5 

1,67% Bom se vamos ao ponto de ser vistos com a polícia pode ser mal visto pela comunidade... Sabe, não sei se sabe, mas os 
sentinelas de tráfico de droga são idosos, sabe, primeiro ponto, são eles que estão, numa cadeirinha, pronto... Mesmo a 
população... é claro que não estão todos envolvidos... mesmo a população que não está envolvida não quer que os outros 
os vejam a falar com a polícia, porque os outros não sabem se eles estão a denunciar ou não... portanto não é fácil 
acontecer e nesse caso se é preciso a colaboração da PSP e reforço, porque nomeadamente no Bairro da Boa Vista e no 
Bairro da Alta de Lisboa os polícias são associados a buscas, é assim, nós não temos provas mas quando sabemos quer 
os traficantes quer os guardas, vá lá, temos tido colaboração mas isso é um bairro da droga, outra coisa é... não passará 
pela esquadra... é uma ressalva... mas há um certo receio da parte da comunidade de ser vista a falar com a polícia, 
porque interessava tanto aos criminosos como aos que estava a denunciar os crimes... portanto para além deste 
problema... o seu bairro sabe...  

PP FG1 

108 1:11:22,5 - 1:11:51,1 0,60% Eu a esse propósito tenho uma opinião diferente porque eu, até mesmo contra a minha própria instituição, que é a 
PSP, porque a PSP com a falta de elementos não faz o patrulhamento igual em todos os sítios... mas eu sou da 
opinião que nesses bairros havia de haver polícia a pé todos os dias porque com o polícia lá todos os dias a pé as 
pessoas começavam a reagir de maneira diferente e ... 

PN FG1 

110 1:13:37,0 - 1:16:24,4 3,51% Ainda voltando... há bocado estava a perguntar pelas áreas de intervenção, não é? e eu estava a pensar que muitas 
coisas das instituições que prestam apoio, portanto misericórdia, APAV, temos dois domínios, não é? a questão da 
vítima portanto por um lado e por outro lado as questões de afectos e emoções... portanto há que ser pensada... 
relativamente às instituições, temos portanto a PSP, os serviços de acção social, todos os serviços que operam 
localmente, e portanto estamos a falar de serviços sociais centralizados mas também de instituições que operam 
localmente... eu também acho importante depois as autarquias, as juntas de freguesia, que têm também um serviço de 
acção social e que quando trabalham em rede são importantes... os centros de saúde são muito pouco envolvidos mas 
seria importante porque há alguns médicos de família, alguns têm psicólogo mas alguns não têm... mas o médico de 
família é assim um elo de proximidade muito grande... portanto estar sensível para reconhecer a problemática e não 
sei como vai ser feita a formação mas por um lado esta questão de estar sensível aos sinais e por outro lado, sabendo, 
identificando os sinais, saber para onde encaminhar a pessoa, muitas vezes os médicos de família não sabem, e era 
extremamente importante... E depois acho também cada vez mais importante que a própria magistratura vá para a 
violência doméstica, e depois também no DIAP há um departamento já só dedicado à violência doméstica... E depois 
por indicação dos próprios juizes há procuradores específicos.  

ML FG1 

111 1:16:24,4 - 1:16:32,1 0,16% A PSP tem, a PSP através do Departamento de Investigação Criminal tem, que só trata...  PN FG1 

112 1:16:32,1 - 1:17:52,7 1,69% Há, ou havia aqui há poucos meses, agora não sei se houve alguma mudança... mas relativamente a todas essas 
questões que têm a ver com o envelhecimento e com os idosos acho que a magistratura tem feito um caminho que 
continua a precisar de ser sensibilizada para essas questões para não ver só isso como questões da área social, e não 
pode ser como vemos noutras questões, o trabalho comunitário, o que obriga o agressor a ter às vezes 
aconselhamento sobre a sua problemática, que pode ser uma medida de trabalho comunitário, as medidas de 
afastamento... portanto parece-me importante envolver as autarquias e os agentes de saude... 

ML FG1 

 
ID TIMESPAN COVE

RAGE 
CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

50 34:31,7 - 
34:39,2 

0,09% Mas as intituições também não podem meter-se na vida das pessoas, não é? nem controlar a vida das pessoas... SB FG2 



 

115 1:09:04,4 - 
1:10:47,1 

1,29% Eu falo da experiência de... por exemplo já me aconteceu na polícia também estar uma manhã inteira para fazer uma queixa porque 
ele andou a tentar persuadir-me, não é?, dissuadir-me, neste caso, acho que é assim, de fazer a queixa e também da parte de que eu 
falo, da experiência que eu tenho, a nível dos técnicos de serviço social que nós temos, por exemplo, dos colegas, e noto que 
quando se trata da questão da violência... elas sentiram-se logo ali um bocadinho quando perceberam que havia uma violência, 
neste caso de um filho perante a mãe, segundo eu, não é?, há marcas visíveis da agressão, o medo da pessoa, da pessoa que 
agrediu, mas também o medo depois de toda a envolvência da questão, como é que se resolve isso, e agora, como é que se põe a 
senhora, e agora?fingimos que não temos conhecimento? ou... era a forma mais fácil, não era?, fingir que não tenho conhecimento, 
estar a levantar isso como um problema também é preciso muita segurança, eu acho, é preciso da parte do técnico um certo 
cuidado na abordagem com a pessoa, com o familiar ou... mas eu acho que é muito... nem todos os profissionais ainda estão 
capacitados para... sei lá, há muitos bons profissionais, não quero estar a generalizar o problema pela minha experiência mas o que 
eu tenho notado é que há um bloqueio... porque envolve a questão da justiça portanto passa do foro institucional para o foro 
também pessoal, não é? e portanto isso é um problema... as pessoas não...  

SB FG2 

116 1:10:47,1 - 
1:11:19,2 

0,40% Nós lá na instituição, é assim, o primeiro contacto é as ajudantes familiares, é que dão o primeiro alerta, normalmente é que dão o 
primeiro alerta à assistente social da instituição que transmite imediatamente à Direcção. A Direcção que é composta por idosos da 
instituição, pronto são os idosos que assumem a Direcção e toda essa... pronto, a partir daí o processo é com a Direcção. A partir 
daí o processo é com a Direcção. 

MP FG2 

117 1:11:19,2 - 
1:11:21,7 

0,03% Mas isso mexe com a ética profissional! SB FG2 

118 1:11:21,7 - 
1:11:41,4 

0,25% Com, com, não estão sozinhos, vão acompanhados pelos filhos; está a PSP, a agente, o policiamento de proximidade são os 
primeiros a terem conhecimento, está a PSP está a ajudante familiar que detectou e está a assistente social e está a direcção. 
Pronto, a Direcção... 

MP FG2 

119 1:11:41,4 - 
1:11:44,8 

0,04% E o idoso pediu essa abordagem da polícia ou não? fazem... SB FG2 

120 1:11:44,8 - 
1:13:20,9 

1,21% Independentemente disso... também conforme a situação, porque por exemplo nós tivemos uma situação que o casal idoso vive 
com uma filha deficiente mental, pronto, que põe uma almofada na cabeça do pai e mata o pai. E a ajudante familiar é a primeira a 
chegar com a assistente social. E depois a Direcção vai, estão presentes alguns, assistem e depois o processo foi para tribunal por 
causa da rapariga, a assistente social foi chamada por ser a primeira pessoa a chegar, a assistente social com a ajudante familiar, 
portanto como é que quer que a Direcção da instituição ali... ali, envolvida?... envolvida também no processo, pronto com o 
conhecimento da Direcção e depois depende dos casos, não é? há casos que... há casos por exemplo em que a violência é exercida 
pelo filho, já tivemos um caso, a senhora estava acamada e não queria lá o filho em casa, pronto, só permitia a entrada da 
instituição. Um dia o filho vai atrás da ajudante familiar e entra, pronto, a ajudante familiar - assistente social, assistente social - 
direcção, a direcção foi e chamou a polícia de segurança. Com as autoridades, a polícia de proximidade, pronto, aquelas coisas, 
mas sempre naquela linha a ver se se consegue... a direcção e a assistente social... a direcção sempre ali envolvida... e também, e 
também, o filho porque a direcção quer que assim seja... 

MP FG2 

121 1:13:20,9 - 
1:14:08,1 

0,59% Mas isso também depende um bocado das pessoas, não é? Porque senão... Pronto eu não tenho mas acho que se calhar isso mexe 
um bocadinho... porque por exemplo, eu, a experiência que eu tenho é que quando nós, a primeira abordagem e eu respeito, pode 
ser uma perspectiva errada, mas eu ouço sempre a pessoa, não é? Quer dizer, primeiro tenho que ver se a pessoa quer fazer queixa 
ou se não quer ou se prefere que eu faça a queixa ou como é que quer fazer a questão, depois também tento que analisar... Tento 
pôr-me no lugar da pessoa e tento ver o que é que é melhor para aquela pessoa.... O que é que ela diz, o que é que se pode esperar 
para a vida dela, tento analisar, porque ao envolvermos muitas pessoas, várias pessoas vão ter a perspectiva de se envolverem, não 
é? E vão encarar o problema como seu... E depois corre-se o risco de encaminhar a pessoa para um problema que se calhar a 
solução não é... 

SB FG2 

122 1:14:08,1 - 
1:14:20,6 

0,16% Isso é na hora e não estamos a falar de uma situação na hora... Mas por exemplo eu sei que há instituições que não trabalham assim 
mas ali a direcção conhece todos os utentes do apoio domiciliário... porque vão a casa e vão conhecer a pessoa e mostra... 

MP FG2 



 

123 1:14:18,7 - 
1:14:28,0 

0,12% Mas o profissional pode ficar um bocadinho... porque entra em questão o sigilo profissional e a ética profissional e andar assim 
com a direcção... 

SB FG2 

125 1:15:12,6 - 
1:15:40,6 

0,35% Por exemplo, aquela situação que eu disse que o filho da senhora foi chamado, porque o filho da senhora foi... quer dizer, quase 
atira a ajudante familiar para o meio do chão para conseguir... força ali, mexe com a entidade ali naquela situação, não é? o resto, 
às vezes chega "o senhor sabe que a sua mãe não o quer lá, arranje outra maneira, arranje outra solução, telefone, agora, com a 
ajudante familiar o senhor não entra...", pelo menos naquelas condições, não é? claro... 

MP FG2 

126 1:15:40,6 - 
1:17:40,1 

1,50% Eu acho que um bocadinho isso é... um medo dos profissionais, eu noto... e o facto de às vezes implicar as direcções, tem mesmo a 
ver com o facto de os técnicos não estarem muito bem ainda, não terem ainda se calhar a informação que necessitam, formação de 
vítimas e apoio e portanto salvaguardam-se um bocadinho nas direcções para que de certa forma conseguirem fazer o seu papel, 
pronto... É difícil, é difícil porque envolve aqui as questões da justiça, eu acho, eu acho que é essa a perspectiva e também tivémos, 
e eu falo profissionalmente, nós também tivemos pouca formação e depois houve uma evolução, está sempre a mudar também 
relativamente à questão da violência, ou não, mas há ali alguns ângulos complexos, há ali muita coisa que está ali na violência e 
pronto e também há muitos factores mas eu acho que os técnicos, na minha perspectiva, têm todos um bocadinho... porque mexe 
com questões mesmo muito pessoais e as pessoas têm medo de lidar com a justiça. O agente da PSP muitas vezes costuma tentar, 
pronto, evitar que eu faça uma queixa, "mas sabe depois vai ter de ir a tribunal e vai ser chamada não sei quantas vezes", "está bem 
mas não posso ficar sem fazer nada, vou ter de fazer a queixa!", "ah mas agora não posso, vai ter de esperar a manhã toda para pôr 
ali no computador..." 

SB FG2 

129 1:19:21,2 - 
1:21:38,3 

1,73% Eu acho que resulta! Eu em termos de curiosidade... são pequenos resumos de bem-estar... portanto a pessoa vive e portanto eu 
tento analisar desta forma, como os modelos de bem-estar que são fracos, como tudo, não é? têm uma duração finita, o bom e o 
mau, e portanto, vá, mas neste caso em concreto, eu para mim o mais importante foi também respeitar a vontade daquela pessoa, 
não é? porque ela num lar não ia ser feliz... não ia ser feliz! e ali tinha aquela atenção que apesar de não ser muito boa, ter ao longo 
da vida... porque nestas coisas é assim: a pessoa abdica sempre de alguma coisa, as pessoas têm de fazer cedências nestas coisas, e 
quanto a vítimas de violência, as pessoas estão a escolher entre uma coisa e outra, a escolher continuar a ser agredidas e uma outra 
coisa, que elas não sabem o que é! E portanto é muito difícil também como técnico, a não ser por um... um grande... uma grande 
sentido do outro, em termos muito diferentes, ou então corremos o risco de passar a justiceiro e fazer a justiça pelo nosso bem-
estar, não é? É muito difícil para muitos técnicos desfazerem-se desta ideia, não é? O "se é bom para mim, é bom para aquela 
pessoa", não é! Não é... Eu por exemplo, eu, relativamente a esta situação, a unica coisa que tenho para me sentir confortável ao 
assistir às vezes a esta situação, primeiro como me consegui tornar amiga do agressor, ele deixou de agredir a senhora pelo menos 
fisicamente porque sabe que eu no dia a seguir estou lá "O senhor desiludiu-me... então o senhor não controla? quer dizer..." e 
portanto esta relação de amizade fez com que houvesse ali um corte pelo menos na violência física e sexual. Relativamente à 
violência psicológica, pronto, essa é um bocadinho mais difícil... mas... o único descanso que tenho é que eu fiz queixa daquele 
homem! e portanto ela não quis seguir para a frente mas eu fiz a minha parte! e tecnicamente eu acho que fiz aquilo que era 
correcto fazer... foi eu apresentar uma queixa de violência doméstica e depois disso conseguimos conversar, conseguimo-nos 
entender e eu acho também que a forma como eu lhe pus o problema a ele, ele como homem também se sentiu um bocadinho 
melindrado e acho que se consegue... ele é um homem, portanto, é um homem rude... um homem também com uma vida de muito 
trabalho, também muita...  

SB FG2 

131 1:22:05,4 - 
1:23:45,6 

1,26% Não, é que claro que as pessoas reproduzem também aquilo que viveram ... mas é esse conceito, eu acho, que estas pessoas não 
conseguem desprender-se. Esta sensação desta dualidade, de felicidade e sofrimento... Porque (...) nós temos a ideia de que para se 
chegar a alguma coisa na vida tem de se trabalhar, muito tem de sofrer, tem de lutar, para se conseguir as coisas tem de sofrer, tem 
de lutar, tem de... ou seja, e esta ideia está muito associada às pessoas e daí também essa dificuldade em se desprender do tipo... da 
pessoa ser mais autónoma porque essa felicidade é qualquer coisa de mais interior, não tem a ver tanto com... com... não tem a ver 
tanto com situações em concreto, é um bem-estar interior, ou seja, o mais interior possível, mais do que e independentemente das 
coisas que aconteçam exteriormente, tentar interiormente encaixar muito melhor essa felicidade... e há as pessoas que não foram 
educadas nesse sentido... e aí então não dissociarem e por isso normalmente a vítima e o carrasco estarem sempre e não se 
conseguirem separar um do outro, que eu acho que é o que acontece muito... noutros sítios, assim mais... acontece mesmo a 
violência doméstica, eu acho que os técnicos muitas vezes fazem um esforço muito grande para ajudar a vítima e depois daí a 2 ou 
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3 meses as vítimas querem ir para o agressor novamente... 

132 1:23:45,6 - 
1:25:17,8 

1,16% Eu acho tudo muito... eu gosto de focar... não sei... a auto-estima. Eu acho que é uma coisa que... não sei, eu acho que... pode ser 
muito benéfico nestas questões da violência... eu acho que as pessoas também... os agressores vão até, não é?, até onde vêem que 
podem ir, e eu acho que a questão da auto-estima também é uma coisa muito importante e trabalhar a auto-estima... eu às vezes se 
calhar mais preocupada do que... por exemplo, interessa-me fazer tudo o que esteja ao meu alcance para tentar resolver esta 
situação, mas se eu conseguir potenciar naquela senhora um bem-estar maior a nível da sua auto-estima, dela conseguir fazer se 
calhar mais coisas, estar mais autónoma, e fazê-la perceber que há certos aspectos que a podem tornar mais autónoma, mesmo 
relativamente a ele, se calhar isso para mim é mais importante do que... do que fazer uma queixa ou mesmo, contra a vontade dela 
pronto... eu por acaso fiz uma queixa mas disse-lhe: "Ó Dona E..., compreenda... a senhora chama-me aqui tantas vezes para eu 
resolver este problema que eu só tenho mesmo uma saíde neste momento que é fazer uma queixa... espero que compreenda isso... 
não fique aborrecida comigo mas peço-lhe que compreenda isso...não se ofende que eu faça isso?" e ela disse que não que não se 
ofendia e só depois disso é que eu me senti também mesmo a bem para o conseguir fazer, pronto, só que depois também não deu 
em nada, não é?  

SB FG2 

134 1:25:47,2 - 
1:28:03,5 

1,72% Nós temos uma metodologia, nós temos uma metodologia que a instituição criou, criou uma metodologia de intervenção em 
situações de violência. Temos uma metodologia criada. Só que verificámos que apesar dessa metodologia estar instituída, 
verificámos que os mecanismos que estão envolvidos nessa metodologia, portanto a PSP, uma entidade da Câmara Municipal da 
Amadora, não funcionam, porque essa entidade da Câmara Municipal da Amadora pressupõe que se esteja, que a pessoa dê 
consentimento, ou seja, a pessoa tem de permitir a intervenção e portanto a nossa dificuldade é que a pessoa reconheça aquilo 
como uma violência, quanto mais dar autorização para uma intervenção... portanto, assim, não não não dá... e por isso, não sei, tem 
alguns atrasos, nós também apercebemo-nos que não era... não era... não era funcional... e às vezes é mais fácil intervir na 
violência doméstica sem dar a entender aos envolvidos que estamos a achar que aquilo é violência, portanto agir de uma outra 
forma, não é?, sem dar a entender que é violência... Esta senhora que foi agredida pelo filho, eu fui lá concretamente falar com ela 
e perguntei-lhe se ela queria efectivamente ir para um lar. E ela disse-me que não, pronto, também respeito muito essas questões, 
ela queria ficar ali... mas na verdade foi mais fácil lidar com a situação não declarando logo ao filho que eu achava que aquilo era 
violência dele e eu perguntei-lhe mesmo "então mas isso..." e depois havia ali algum incentivo e ele disse-me que não porque se já 
tivesse sido ele tinha-a levantado do chão o que não aconteceu e era visível que tinha sido ele que lhe deu ali na cara e pronto... 
via-se a argola... e portanto mas na verdade às vezes é mais fácil intervir não utilizando a metodologia porque esta metodologia 
não se aplica a todas as situações... ou é um caso de violência ali que obriga a um internamento no hospital e depois a intervenção 
tem uma outra perspectiva, ou então, se isso não acontece, aquela questão da metodologia fica muito... e isso efectivamente uma 
metodologia para lidar, para trabalhar essas situações de violência, mas são coisas muito pessoais... 

SB FG2 

137 1:29:53,2 - 
1:30:51,1 

0,73% As questões da violência financeira, eu acho que quando... a forma como nós temos de agir é mesmo trabalhar com as pessoas, 
com os familiares, com as pessoas, e isto é muito comum, até na relação de cuidador sem ser filho, há, há, há muito esta questão... 
Nós também temos outra situação que é uma senhora que, por exemplo, fez uma casa a uma amiga, a amiga prometeu cuidar dela, 
e gere-lhe a reforma mas só lhe manda... a senhora também tem pouca capacidade de gestão financeira, portanto não tem... é capaz 
de deixar por exemplo 50 euros no cabeleireiro mas depois não tem nada para comer. E portanto como tem dificuldade, essa amiga 
gere-lhe o dinheiro mas ela de qualquer forma está a ser vítima, não é? Há muitas questões e portanto isso é muito... complexo... 

SB FG2 

139 1:30:57,2 - 
1:32:43,4 

1,34% Bom... Nós ali, portanto, eu... eu posso é... eu não estou directamente a trabalhar com populações, tenho é os reports mais ou 
menos dos colegas que estão nos gabinetes e lidam directamente com as pessoas. Nos casos de violência as colegas também se 
queixam que não há feedback por parte das autoridades, quer da polícia, quer do Ministério Público, quer do delegado de saúde, 
porque nós temos casos, muitos casos como eu referi há bocadinho, de pessoas que vivem sozinhas e são apenas assistidas pelos 
vizinhos e nós acabamos por referir aquela pessoa, portanto a unica solução é a sinalização porque elas estão completamente 
inaptas para viverem sozinhas, portanto não sabem fazer nada, não é?, havia um senhor que pelos vistos se alimentava de uma 
azeitona e um copo de vinho por dia, uma coisa assim... E as pessoas... é muito difícil institucionalizar estas pessoas, porque isto 
depende muito do peso do próprio delegado de saúde a quem se recorre, ou seja, para uma pessoa que tenha determinada 
sensibilidade, a coisa pode ser mais rapida, se for uma pessoa que não tenha essa sensibilidade, é completamente difícil ou eu diria 
mesmo, impossível, porque são exigidas muitas coisas, inclusivamente nós temos pessoas onde fizeram abaixo-assinados, onde 
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fizeram, pronto, onde as pessoas se mobilizaram, inclusivamente, para resolver o problema da pessoa, e mesmo com a mobilização 
dos vizinhos e com abaixo-assinados e tudo isso, não se conseguiu resolver a situação porque as pessoas continuam na mesma 
situação. 

145 1:35:22,7 - 
1:35:34,4 

0,15% E em termos de entidades, tanto quanto sabe, que envolvem nesta questão... temos portanto as autoridades policiais, o Ministério 
Público, o Delegado de saúde...  

CS FG2 

146 1:35:34,4 - 
1:37:45,0 

1,64% Sim, no Gabinete neste caso temos também a Santa Casa da Misericórdia [de Lisboa] que é quem sabe dos apoios sociais portanto 
dos bairros, não é? normalmente estão na junta de freguesia, no caso de Lisboa. E também é um bocadinho quando envolve estas 
pessoas está dependente da sensibilidade do técnico, das instituições, portanto, a Santa Casa pode fazer coisas muito boas como 
também pode simplesmente não ligar... a ideia importante é a da preparação dos técnicos porque são os técnicos e não as 
instituições que resolvem os problemas. Eu tive essa, essa, vamos lá a ver, experiência, no caso que eu estava a acompanhar no 
âmbito do voluntariado, envolveu a situação foi uma assistente social que por acaso estava ali e se empenhou mesmo no caso para 
o resolver, porque se fosse uma assistente social que não se empenhasse, o caso não se tinha resolvido. E portanto, em relação à 
pergunta que fizeram, acho que é mesmo uma questão das pessoas e não tanto com as instituições, depende mesmo é das pessoas, 
mesmo em termos do delegado de saúde ou do ministério publico, ou da policia, também tem a ver mesmo com a pessoa, embora a 
lei, no meu entender, também deviam estar a ser revistas em muitas áreas, as leis devem ser facilitadoras, não devem ser inibidoras 
na resolução dos problemas...Muitas vezes as leis, em vez de ajudarem, ainda são impeditivas da resolução dos problemas. No meu 
entender, quem faz as leis não tem tido experiência e contacto com a realidade, é uma outra falha muito grande que eu vejo no 
nosso sistema é que normalmente quem faz as leis está completamente alheado dos problemas e só lida com aquilo 
intelectualmente ou porque noutro lado se faz assim ou aquilo e faz sentido ou tem lógica mas depois na prática, na prática não 
funciona. 

FC FG2 

147 1:37:45,0 - 
1:38:17,4 

0,41% Eu costumo referir que há um sociólogo que é o Boaventura Sousa Santos que diz que, portanto, ele está na área da Sociologia do 
Direito, e ele diz que não devia haver nenhum advogado nem nenhum juiz que não fosse obrigado a fazer pelo menos 2 anos de 
serviço cívico em contacto com os problemas para depois ter uma capacidade e uma sensibilidade maiores para poder lidar com as 
equipas de uma outra forma. Eu concordo 100%. 

FC FG2 

168 1:52:59,9 - 
1:54:13,8 

0,93% E depois é assim... saber que não há respostas, e efectivamente não há, porque o lar, os lares em que há vaga são horríveis, é 
mesmo assim... que eu já corri tantos tantos tantos com o meu avô... e portanto os lares poucos têm qualidade,é mesmo assim, na 
minha perspectiva. A atenção que se dá ao outro não é nenhuma, as pessoas que andam a trabalhar são mal remuneradas e portanto 
andam a trabalhar em vários e a vida não está fácil para ninguém e portanto têm muitos problemas e não estão capacitados para 
estar atentos às pessoas. Têm de ser pessoas formadas moralmente, muito bem formadas, para estarem com atenção ao outro 
depois de terem uma vida também tão difícil, algumas das vezes também vítimas de violência, não é?, e portanto estamos a falar de 
mulheres que prestam também cuidados aos outros e de maneira que em casa andam a apanhar e depois chegam a casa dos outros e 
ainda têm de alinhar... é claro que "agora aqui é que eu me vou vingar, agora aqui é que eu posso denunciar e esta pessoa vai pagar 
pelo que o o meu marido se calhar me faz a mim" e é isto que nós temos também que perceber, que às vezes é tão importante com 
as ajudantes familiares porque às vezes nós também temos que... e isso também é o papel das Direcções, na minha perspectiva.  
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13 8:35,3 - 
11:00,2 

2,52% E toda a intervenção que era necessária fazer, primeiro prestar informação, às vezes alguma informação juridica, sobre o casamento, 
os bens, essas questoes, mas isso nunca interessa às mulheres idosas porque elas não querem muito a separação, elas não querem, 
também não é facil encaminhá-las para casas de abrigo, mas logo porque as casas de abrigo como eu referi também na semana 
passada, as casas de abrigo têm um limite de idade e uma idosa portanto com mais de 65 anos já pode ir para um lar e as casas de 
abrigo não recebem, muito raramente recebem pessoas com esta idade. 

GB FG3 

13 8:35,3 - 
11:00,2 

2,52% o que elas queriam era separar-se da violência e às vezes quase que nos vão pedir por amor de Deus para irmos falar com eles para 
ver se eles paravam de uma vez, mas isso é evidente que nós não podemos colocar-nos nesse papel, não é, não é esse o nosso papel, 
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e às vezes o que eu consegui em algumas situações ainda antes de ser crime publico e em articulação com o Ministério Publico, 
duma forma informal porque nós não tinhamos o Ministério Público na rede onde eu estava a trabalhar, também já falei nisso na 
semana passada, é melhor referir novamente... 

14 11:00,2 - 
12:31,6 

1,59% Portanto, eu trabalhava na Câmara do Montijo que criou a rede de apoio às mulheres em situação de violência, dessa rede faziam 
parte diversas instituições locais como Segurança Social, forças de segurança, algumas IPSS’s, saúde, portanto o centro de saúde, o 
hospital, pronto mas o Ministério Público nunca conseguimos, formalmente não estava na rede, contudo, havia alguma articulação 
informal com um Procurador que trabalhou no tribunal do Montijo e perante essas situações às vezes o que ele fazia era: enviava uns 
postais ao marido a convocar para comparecer no Tribunal, mas evidente que era sem número de processo. Isto em termos de 
Ministério Público... segundo o DCIAP qualquer acção do Ministério Público segue para tribunal e ele chamava lá o marido da 
senhora, o agressor, tinha uma conversinha com ele, às vezes resultava porque ele sentia-se envergonhado e pronto, as coisas 
acalmavam, melhoravam. O certo é que estas senhoras, com esta idade, não querem sequer pensar em separar-se do marido, não 
querem sequer pensar... só em casos muitos graves em que elas já estão de tal maneira fartas que tentam uma hipótese de ir para 
outro sítio, mudar de vida, mas é muito difícil com esta idade, ao fim de um percurso de vida em comum...  

GB FG3 

16 12:33,9 - 
12:42,2 

0,14% Iam. Iam pedir ajuda... o que elas queriam era que a gente acabasse com a violência, que ele parasse, que ele parasse de lhe bater... GB FG3 

21 16:09,3 - 
16:52,9 

0,76% Mas é assim, se houvesse prisão, e se isso saísse para a sociedade e para as outras pessoas que estavam na mesma circunstância de 
certeza que ia reduzir o recurso à legislatura porque diziam “então mas eu agora fui pedir ajuda e o meu marido vai preso, depois eu 
fico... ainda é pior!” Se elas não querem... elas não querem fazer mal, exactamente elas não querem fazer mal. Elas só querem que 
ele páre. E isso tentam sempre, quando vão pedir ajuda, pensam sempre que nós temos como fazer parar a violência. E nós não 
temos, nós não temos receitas milagrosas. Nós ajudamos a minimizar problemas, não se consegue acabar com os problemas... 

GB FG3 

30 22:45,4 - 
24:22,9 

1,70% Porque ali a nossa Junta, ainda há pouco tempo estive aí agora num encontro em que, era ao longo do dia para falar da situação dos 
idosos, mas eu só estive da parte da tarde, mas num programa de âmbito do programa, era um conceito entre os serviços e os 
universitários portanto isso com coisas importantes concerteza a debater, a junta até foi convidada tal como outra junta para falar 
dum programa que a câmara tinha, a Câmara contactou a nossa, como contactou outra para todos os programas que a Câmara tinha, 
mas nós até solicitámos, foi a minha colega até que o fez, não é, porque ela que ia fazer a comunicação e eu acompanhei de se não 
faria sentido que o programa era com as pessoas ali da freguesia, como é viver na freguesia, como é que se sente dentro do 
programa, e inicialmente era uma coisa portanto não formal, mas quer uma coisa mais tecnica que não ia ajudar as pessoas portanto 
quantos dos encontros concerteza que há... Às vezes nem o público assiste nem está na mesa...  

CA FG3 

59 40:13,3 - 
41:19,4 

1,15% Posso dar um exemplo? Ao nível das casas abrigo, mesmo sem chegar aos maiores de 65, quando se trata de uma mulher já com 50 
ou 60 anos, havia determinadas casas-abrigo que não aceitavam... Recusavam-se a receber mulheres com essa idade... Porquê? A 
ideia é, quando recebem uma mulher numa casa abrigo, algumas, porque nem todas são assim, ajudá-las a criar novo projecto de 
vida e a arranjarem emprego, e com estas mulheres já é mais difícil fazerem isso... E existe um período muito curto e naquele 
período têm rapidamente de arranjar um outro local ou outro projecto porque querem que elas saiam rapidamente porque... Ora com 
essa idade já vai ser difícil trabalhar... portanto é logo à partida um ...  

GB FG3 

60 41:19,4 - 
41:27,2 

0,14% E todas as mudanças, pronto, levam a uma fase de adaptação e acomodação mais prolongada... e ficam todos em risco... NB FG3 

88 53:01,9 - 
53:19,1 

0,30% Portanto há organizações que fazem o encaminhamento... estamos a falar de mulheres, não é? há organizações que fazem o 
encaminhamento das mulheres vítimas de violência independentemente da idade... portanto podem ser jovens ou idosas...  

GB FG3 

89 53:19,1 - 
53:22,3 

0,06% Portanto uma possibilidade são as ONGs, de uma maneira geral...  CS FG3 

90 53:22,3 - 
53:25,7 

0,06% Sim... ONGs ou não porque a APAV não é ...  GB FG3 



 

91 53:25,7 - 
53:26,7 

0,02% É... CS FG3 

92 53:26,3 - 
53:27,9 

0,03% A APAV? GB FG3 

93 53:27,9 - 
53:30,9 

0,05% Sim, é uma Organização Não Governamental... CS FG3 

94 53:30,9 - 
53:33,7 

0,05% A APAV?!?! GB FG3 

95 53:33,7 - 
53:40,1 

0,11% Sim, têm apoio do Estado mas não é governamental... não é publico... SS FG3 

97 53:57,6 - 
54:16,5 

0,33% Mais... bom, se for muito grave, a polícia, não é?... a PSP ou a GNR, dependendo das zonas, dependendo do local... Eventualmente, 
se for assim tão grave, também os hospitais ou centros de saúde...  

GB FG3 

98 54:16,5 - 
55:01,2 

0,78% Às vezes é pelo facto da própria pessoa ter feito ou poder fazer queixa... pelo facto de haver envolvimento da família... alguns não 
querem envolver a PSP e depois nós não conseguimos ter um papel activo... Ou fazemos uma denúncia anónima porque há suspeita 
de maus tratos e isto através das linhas de telefone, "há suspeita de" e isto é quase um caso de nós sermos... detectives... para 
conseguirmos fazer alguma coisa... 

NB FG3 

99 55:01,2 - 
55:07,9 

0,12% Nós lá nunca denunciámos porque senão o objectivo do nosso trabalho não era cumprido...  GB FG3 

10
0 

55:07,9 - 
56:52,9 

1,83% Muitas das vezes em lar, centro de dia ou serviço de apoio domiciliário, tem-se outra perspectiva mas a não ser que haja... situações 
que também existem... mas normalmente isto não acontece dentro da associação, acontece fora...por exemplo, havia suspeitas de 
violência a uma utente com Alzheimer e nós quando estamos a fazer o serviço, através da observação de algumas marcas, não 
interessa muito estar aqui a falar mas com o dia a dia das pessoas, tem se fazer o levantamento das circunstâncias... quem reparou... 
enfim, tudo isso tem de ser registado... depois quando há qualquer coisa casualmente, no caso em concreto verificou-se que não 
havia maus tratos, era a questão da arrumação da casa... o espaço que a senhora tinha para se movimentar era este, tinha a cama, a 
cómoda, o candeeiro, uma janela e ela ficava com as laterais abertas e no meio punham a cama... ela durante a noite levantava-se da 
cama às vezes a correr pela casa e batia em tudo... pronto e depois era recorrente...  

NB FG3 

101 56:52,9 - 
56:55,7 

0,05% ok mas em termos de instituições a quem reportar?...  CS FG3 

102 56:55,7 - 
57:27,7 

0,56% Agora há uma linha especificamente para idosos... da Câmara Municipal de Lisboa... só... Já me estava a esquecer, no outro dia, 
quando estivemos cá, na semana passada, pareceu-me ouvir que estava uma senhora da linha de emergencia... já trabalhou lá, sim, 
mas pareceu-me ouvir ela dizer que tinha sido criada uma linha de emergência especial para idosos...  

GB FG3 

103 57:27,7 - 
58:17,1 

0,86% Agora há esse programa novo que informa e sensibiliza e depois recebem e centralizam com o centro de comando ou lá o que é e 
depois vão articulando com os vários sítios... mas esta situação envolve o policiamento de proximidade, a Junta seria informada, a 
PSP faria policiamento de proximidade, e depois o serviço de saúde, o apoio de enfermagem, pode sempre acontecer uma violência 
embora não... não... não é para desculpabilizar, mas que o reforço de algum apoio domiciliário pode atenuar sobretudo com uma 
pessoa... um homem que se dedique completamente, que está completamente em sobrecarga como acontece aos cuidadores que então 
é resolvida, não invalida nem desvaloriza a situação mas é preciso perceber que... 

CA FG3 

105 58:21,3 - 
58:29,8 

0,15% Há alguns serviços sociais generalizados... GB FG3 



 

107 58:50,6 - 
59:20,3 

0,52% Se a ideia desta pergunta é saber quais as entidades que devem ser envolvidas em eventuais acções de sensibilização, há uma 
fundamental... Os Procuradores públicos... eles são fundamentais e não têm muita sensibilidade para aplicar...  

GB FG3 

108 59:20,3 - 
59:23,3 

0,05% E os médicos, faltam as equipas médicas... CA FG3 

109 59:23,3 - 
59:49,4 

0,45% Os médicos... nós lá no atendimento, quando a situação se verificava, por exemplo, que tinha possibilidade de ser encaminhada, era 
geralmente para os serviços de saúde... para quê? Para se fazer a análise clínica porque esta oportunidade também é muito limitada... 
Ter um feedback e um suporte da avaliação clínica é... uma coisa que... é um testemunho para a questão... 

NB FG3 

110 59:49,4 - 
1:01:42,5 

1,97% Por exemplo, ter um conhecimento das coisas entre saber um caso numa associação bem apoiada ou que a pessoa é sinalizada por esta 
situação, embora a violência possa ser a mesma mas a diferença está no envolvimento de todos os que trabalham com esta situação... 
e há um relacionamento de mais proximidade e nessas situações de violência entre o casal, é a minha perspectiva pessoal, que foi 
difícil de gerir, nós até no meio da pessoa global que aquela pessoa é e das outras coisas que faz, até se sente simpatia, simpatia pelas 
características da pessoa, e são coisas muito delicadas de trabalhar internamente, eu acho... e às vezes põe as pessoas, mesmo até as 
pessoas que estão mais habituadas à situação, primeiro vamos tentar gerir aqui para que resolvam as coisas e depois não... quando 
digo não tenham a chatice, o que eu quero dizer é que estas situações se arrastam em tribunal mas depois, envolver polícia... tem 
custos, não é?... seja custos que o próprio tem em termos de manutenção da segurança, não sabe se há retaliação sobre si ou o quê, 
quer situações de, quando trabalham em situações de proximidade, é a mesma situação quando se trabalha por exemplo... não é a 
mesma situação... mas há aquela de ideia de quando se trabalha por exemplo em certos bairros, não é? a pessoa pode ir lá só falar, 
falar nisto, falar naquilo, e até pode fazer uma intervenção com a comunidade, não só com essa pessoa mas com várias, e há a 
situação de, onde é que está a confiança e se a pessoa que está a trabalhar é vista como uma pessoa que é denunciante ou não é 
denunciante... eu não estou a dizer que é para as pessoas mentirem, não estou a dizer nada, estou a dizer é: a situação psicológica é 
difícil e é que põe a pessoa porque o trabalho de confiança que vai construindo às vezes choca com os modelos de vida que cada um 
tem... 

CA FG3 

111 1:01:42,5 - 
1:01:48,7 

0,11% No caso do Apoio Domiciliário, é a mesma coisa... NB FG3 

112 1:01:48,7 - 
1:01:53,8 

0,09% Claro! A pessoa tem de entrar e é um domínio privado! CA FG3 

113 1:01:53,8 - 
1:02:36,1 

0,74% Lá está, nós não conseguimos fazer uma coisa dessas, a maior parte das vezes nós... por exemplo, no ultimo serviço onde trabalhei 
havia um internamento, o médico do lar era o que geria estas utentes e podiamos ir lá ver realmente se pronto há alguma coisa de 
estranho... se não há... nós... eu acompanhava muitas vezes as ajudantes familiares, com algum discernimento, claro, as pessoa 
indicada era chamada e a partir desse momento começo a prestar atenção e começo a estar atenta a situações de risco, pronto... 

NB FG3 

114 1:02:36,1 - 
1:02:37,1 

0,02% Era chamada por quem? CS FG3 

115 1:02:36,9 - 
1:03:19,6 

0,74% Geralmente pela Directora Técnica... E a questão ficava entre as pessoas que tinham recebido o alerta... Nesta situação quem estava à 
frente fui eu... portanto... na altura quem teve conhecimento da situação fui eu e as ajudantes familiares que eram responsáveis pelo 
serviço... A responsável pela higiene na instituição e pela alimentação na instituição, e depois a ajudante familiar que deu o alerta aos 
técnicos... pronto... ficou entregue a estas pessoas e o médico... depois da medida do tribunal é que, para confirmar realmente a 
forma... ela foi internada para o lar porque... 

NB FG3 

116 1:03:19,6 - 
1:03:41,4 

0,38% E na parte das forças de segurança, vocês chegaram a ver o tal núcleo de apoio a vítimas específicas da GNR? NIAVE?... GB FG3 

117 1:03:41,4 - 
1:04:50,9 

1,21% Nós contactámos as outras entidades no sentido de dar resposta... porque temos conhecimento... ok já confirmámos que a situação 
realmente há casos de violência dentro do casal ou com um determinado utente e... as outras entidades, a verdade é que muitas vezes 

NB FG3 



 

a própria vítima não quer mudar de vida e recusa tudo... E depois as entidades acabam por já não ter a predisposição para trabalhar 
aquela situação e ainda é um bocadinho complicado... Em termos de GNR e da PSP vejo muito isso... há comunicação de um caso de 
violência, eles vão lá... a questão fica em águas de bacalhau, a realidade é esta, a amior parte das vezes fica assim... a situação repete-
se duas ou três vezes até que chega a uma situação limite, e a verdade é que eles depois também vão lá duas ou três e também já não 
vão com a mesma disposição, também já acabam... porque também já sabem como é com estas coisas... 

118 1:04:50,9 - 
1:04:59,3 

0,15% Mas a vítima se está perante o agressor, ela não pode nunca assumir perante o agressor que é vítima!  GB FG3 

120 1:05:30,2 - 
1:05:46,7 

0,29% Em termos das entidades, as forças policiais, realmente acho que lhes falta este tipo de preparação e sensibilidade para começarem a 
tratar destes casos em particular... Não pode ir directamente enfrentar as pessoas em situação de violência... 

NB FG3 

121 1:05:46,7 - 
1:05:51,9 

0,09% Pronto, é isso... Há trabalho a fazer com o Procurador...  GB FG3 

123 1:06:05,9 - 
1:07:01,0 

0,96% E há comportamentos de homem e mulher que às vezes também variam... Variam no sentido de saber de se poderem registar essas 
alterações, por exemplo, já nos aconteceu uma situação em que a pessoa... houve situações de vir por exemplo a mãe, já com alguma 
idade, e depois de dizer e comunicar, porque envolveu também a família e tudo, porque o processo mesmo depois da mãe pedir seria 
para arquivar, pronto, é um exemplo de que havia medo... também porque nesta situação "É o meu filho, é não sei quê, é meu, ..." é 
aquela situação... E agora, toda a gente na altura "Então agora queriam todos que avançasse e agora..." porque é crime público, não 
é?, e quando nós entramos, por exemplo alguns provavelmente não vão, aliás, a pessoa directamente implicada está desprotegida e se 
o processo foi agarrado pelo Ministério Público portanto parar ... Mas a pessoa diz "qual é o mal?"... 

CA FG3 

124 1:07:01,0 - 
1:07:17,2 

0,28% De facto o Ministério Público tem dificuldade com isso, coloca-se numa posição... é que depois quer queira quer não pode parar...  GB FG3 

125 1:07:17,2 - 
1:07:24,2 

0,12% Já não é o "entre marido e mulher" de antes... "entre marido e mulher ninguém mete a colher"  CA FG3 

126 1:07:24,2 - 
1:07:31,9 

0,13% Isso é tudo muito teórico porque na prática fazer as denúncias ou não fazer as denúncias não resolve o problema...  GB FG3 

127 1:07:31,9 - 
1:07:45,8 

0,24% Eu compreendo porque a tal situação do anónimo é esta situação de "Ah é denunciando algumas para abrir processo e depois..." CA FG3 

128 1:07:45,8 - 
1:08:05,3 

0,34% Mas assim não dá porque depois a polícia chega lá e se a pessoa não quiser abrir a porta não abre e não há polícia que possa obrigá-la 
a abrir a porta...  

GB FG3 
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186 50:03,9 - 
50:08,2 

0,08% Em termos de intervenção, é isso? FG FG4 

187 50:08,2 - 
50:18,9 

0,21% Uma pergunta... que entram... ou que devem entrar?... SN FG4 

188 50:18,9 - 
50:20,3 

0,03% As duas coisas. CS FG4 



 

189 50:20,3 - 
50:22,3 

0,04% Normalmente entra toda a gente... FG FG4 

190 50:22,2 - 
50:24,1 

0,04% Ou não... VeC FG4 

191 50:24,1 - 
51:19,4 

1,07% A questão por exemplo da psicologia, se calhar mais facilmente interage com um idoso um médico do que um psicólogo... e se calhar 
o psicólogo fazia um melhor trabalho do que o médico... O médico de clínica geral, por exemplo, que sabe um bocadinho de tudo 
mas não sabe um bocadinho de nada, e não estou a falar mal dos médicos... (risos) Muitas vezes eu acho que a parte psicológica fica 
esquecida ou que não é trabalhada, não é ajudada, em comparação com a parte física... Quando a parte psicológica é muito mais 
importante... digo eu... do que a parte física... o psicológico está escondido...  

CJ FG4 

192 51:19,3 - 
51:24,1 

0,09% E portanto nem sempre os profissionais que de facto estão a intervir são aqueles que deveriam estar a intervir...  CS FG4 

193 51:24,1 - 
51:26,7 

0,05% Se calhar estão a intervir mas era preciso um bocadinho mais...  CJ FG4 

195 51:28,4 - 
52:13,0 

0,86% Eu também concordo, os médicos também cuidam um bocado do apoio e daquela parte psicológica mas não tanto... Mas acho que 
também depende muito de quem denuncia a situação... se for a própria pessoa se calhar vai abrir-se com alguém com quem tenha 
mais confiança... ou não, isso depende... alguém pode ir primeiro à GNR ou à polícia, à polícia de segurança pública, talvez... Mas 
depois há também outra série de instituições que se calhar também têm essa proximidade com as pessoas idosas e que poderão 
intervir...  

VM FG4 

196 52:13,0 - 
52:25,2 

0,24% As associações de apoio à vítima, por exemplo, mas inicialmente são sempre os mesmos... bombeiros, polícia, guarda... FB FG4 

197 52:25,2 - 
52:34,6 

0,18% Nós não temos uma grande cultura de recorrer aos psicólogos... mesmo até nas nossas instituições... Na GNR...  ViC FG4 

198 52:34,6 - 
52:52,7 

0,35% Eu fiz o meu estágio profissional na GNR portanto sei um bocadinho, mais ou menos, da realidade, não é?... mas nos bombeiros é... 
há mais dificuldade em recorrer aos psicólogos do que propriamente na GNR...  

FB FG4 

199 52:52,7 - 
52:58,2 

0,11% Nós dificuldade não temos nenhuma!... Nós temos uma dificuldade psicológica... CJ FG4 

200 52:58,2 - 
53:03,4 

0,10% Nos bombeiros é "se eu vou ao psicólogo, o que é que dizem de mim?!"  FB FG4 

202 53:11,6 - 
53:17,6 

0,12% Agora também cada vez são mais falados os suicídios dentro de... VeC FG4 

203 53:17,6 - 
53:24,5 

0,13% Se os jovens já fazem isso, não é?, os idosos então... não vão ao psicólogo, nunca foram... FB FG4 

204 53:24,5 - 
53:35,1 

0,20% Antigamente quem é que ia ao psicólogo?! Quem é que é o psicólogo? Não sabem o que é um psicólogo do que é um psiquiatra! É o 
médico dos malucos! 

ViC FG4 

205 53:35,0 - 
53:42,7 

0,15% Para eles o psicólogo é o médico que trata de problemas de cabeça... "Então mas eu não tenho problemas de cabeça..." CJ FG4 



 

206 53:42,7 - 
53:56,0 

0,26% Aí pode ser importante o peso que o médico tem junto das pessoas porque se o médico sabe que a pessoa idosa tem mais dificuldade 
em ir ao psicólogo, o médico tem de fazer o papel do psicólogo...  

VM FG4 

207 53:56,0 - 
53:58,0 

0,04% Mas normalmente não o faz... FB FG4 

208 53:58,0 - 
53:59,9 

0,04% Mas isso está a mudar... VM FG4 

209 53:59,9 - 
54:12,9 

0,25% As entidades são várias, neste caso as entidades de saúde, que eu entendo que devem... a pergunta foi? entidades e profissionais que 
devem intervir em situações de violência... entidades de saúde...  

CJ FG4 

210 54:12,9 - 
54:16,4 

0,07% Deviam intervir mais, muitas vezes fecham os olhos... FB FG4 

211 54:16,4 - 
55:21,2 

1,25% Entidades de saúde sejam médicos, médicos de psicologia, ou seja psicólogos, psiquiatras também pode ser necessário, até porque, e 
espero não dizer nenhuma barbaridade, muitas vezes para ultrapassar tem de ser... tem de entrar fármacos... para se conseguir 
ultrapassar, portanto... só por, só por, só com o normal da consulta podem não conseguir ultrapassar e então precisam... portanto 
psicólogos, psiquiatras, nós, portanto, GNR ou PSP, quando se trata de um caso criminal, ... segurança social... porque é um 
determinado momento na vida das pessoas, muitas vezes... muitas vezes estas pessoas são pessoas com problemas sociais graves...  

CJ FG4 

212 55:21,2 - 
55:23,6 

0,05% Qual é o papel da Segurança Social nisto?... CS FG4 

213 55:23,6 - 
55:43,2 

0,38% Problemas de apoio... financeiros por exemplo, tem tudo a ver com financeiro... segurança social pode pôr o apoio domiciliário...  CJ FG4 

214 55:43,2 - 
55:48,2 

0,10% Põe, entre aspas, a trabalhar a rede, a rede social...  FG FG4 

216 56:12,6 - 
56:19,0 

0,12% E há depois as comissões sociais de freguesia, não é? Que são organismos um bocadinho mais... estabilizados...  FB FG4 

217 56:19,0 - 
56:31,7 

0,24% O padre da zona tem sempre uma importância... Eu estou a brincar mas é verdade, a paróquia é muito importante...  VeC FG4 

219 57:04,4 - 
57:14,6 

0,20% Há muitos párocos que quando verificam que há situações dessas que tentam encaminhar de alguma forma... Dentro da... não quer 
dizer que quebrem... mas tentam encaminhar... 

FG FG4 

220 57:14,5 - 
57:38,8 

0,47% Também há quem recorra à GNR para fazer de párocos... "Ó senhor guarda vá lá falar com o meu marido que ele fez isto mas eu não 
quero, eu não quero, eu não quero queixa, não quero nada, só quero que falem com ele... " e querem que a gente faça uma 
intervenção só que não quer tribunais, não quer...  

ViC FG4 

221 57:38,8 - 
57:45,5 

0,13% E já agora o que é que vocês fazem nesse caso, nesse tipo de situações?  VM FG4 

222 57:45,5 - 
57:56,8 

0,22% Isso agora já não funciona assim... já funcionou há uns anos atrás... ViC FG4 

224 58:18,6 - 
58:26,2 

0,15% Mas desde que a violência doméstica passou a crime público isso mudou, temos de dar seguimento aos procedimentos...  VeC FG4 



 

225 58:26,2 - 
58:31,9 

0,11% Com o crime público, algo mais grave acontece, há confusão, e há problemas, até para nós! ViC FG4 

227 59:16,0 - 
59:45,7 

0,57% Portanto, resumindo e concluindo, nós temos como entidades e profissionais que intervêm nisto, temos as forças policiais sejam elas 
quais forem, temos, na primeira linha, médicos e hospitais e centros de saúde possivelmente a identificar, temos a segurança social e 
os serviçoso sociais a dar apoios...  

CS FG4 

228 59:45,7 - 
59:50,7 

0,10% E as colectividades, as associações de reformados, as paróquias... FB FG4 

229 59:50,7 - 
59:54,4 

0,07% Temos os bombeiros... VeC FG4 

230 59:54,4 - 
59:59,0 

0,09% Sim, as pessoas recorrem muito aos bombeiros... FG FG4 

231 59:59,0 - 
1:00:12,1 

0,25% Porque têm confiança... É uma instituição que ainda transmite muita confiança e também estão habituadas a usar, os transportes para 
consultas... 

CJ FG4 

232 1:00:12,1 - 
1:00:29,5 

0,34% E portanto talvez no meio de tudo isto talvez falte um bocadinho de apoio psicológico algures no sistema como um todo... algures no 
caminho entre todas estas intervenções... não falámos em Ministério Público... 

CS FG4 

233 1:00:29,5 - 
1:00:35,9 

0,12% Pois, para nós, acabou...  VeC FG4 

234 1:00:35,9 - 
1:01:17,4 

0,80% A intervenção do Ministério Público é muito... muito... muito focada na legislação... não tem hipótese, neles não tem mesmo 
hipótese... como nós também não temos hipótese de fugir àquilo, eles muito menos ainda... Eles trabalham exactamente com o preto 
no branco... Não conseguem agir sem que as coisas sejam ou preto ou branco... Não há meio termo... Acabam por agir às vezes, na 
minha opinião, de forma lesiva para as vítimas, mais lesiva para as vítimas do que só... pronto...  

ViC FG4 

337 1:22:13,4 - 
1:22:26,4 

0,25% Estamos todos a trabalhar para o mesmo... quer as forças de segurança, os psicológicos, os psicólogos e não os psicológicos (risos), 
quer as assistentes sociais, quer os médicos...  

VeC FG4 

338 1:22:26,4 - 
1:22:30,2 

0,07% E ninguém fala... mesmo nas redes que existem ninguém fala uns com os outros...  ViC FG4 

339 1:22:30,2 - 
1:22:57,4 

0,52% Eu há bocado não falei nisso mas não sei quanto aos médicos não sei até que ponto é que eles podem falar... Têm de obedecer a um 
certo código de confidencialidade e nós não podemos propriamente denunciar muitos casos porque os vemos e temos se calhar 
certeza que é um caso de violência doméstica mas não podemos porque... temos de respeitar...  

VM FG4 

340 1:22:57,4 - 
1:23:20,9 

0,45% Eu acho que a confidencialidade entra, desculpa, entra na parte médica, não, se há uma questão médica ali não pode, não pode, é a 
minha opinião, o que o médico pode, pode, não diz, não divulgar que ela tem isto, ela tem sida, ela tem aquilo, ela tem isto, esta e 
aquela doença... agora uma situação de agressão, o médico não pode esconder...  

ViC FG4 

341 1:23:20,9 - 
1:23:41,7 

0,40% Os médicos só vão deixar de pensar assim quando à porta deles vier um dia alguém que já tiveram a certeza que era violência 
doméstica ou maus tratos ou seja o que for, e no outro dia aparece morta... Depois põem-se a pensar "Eu podia ter feito alguma 
coisa..." 

VeC FG4 

342 1:23:38,2 - 
1:23:58,9 

0,40% Até porque é assim, a denúncia de violência doméstica pode ser anónima portanto não é necessário entrarmos no segredo, basta a 
pessoa que vê, que sabe, fazer uma denúncia anónima...  

CJ FG4 

343 1:23:58,9 - 
1:24:06,7 

0,15% Quando entra em conflito com as nossas obrigações e com aquilo que nós temos que respeitar...  VM FG4 



 

344 1:24:06,7 - 
1:24:23,7 

0,33% A situação que ela falou, explique-me onde é que fica ali o segredo profissional? Ele sabe, tem a certeza absoluta que ela é vítima de 
agressões e mais dia menos dia pode aparecer morta... onde é que isso... o que é que o segredo profissional faz aqui? É isso que eu 
não consigo compreender... 

ViC FG4 

345 1:24:23,7 - 
1:24:29,0 

0,10% Eu também não estou muito informada sobre esse assunto... ainda...  VM FG4 

346 1:24:29,0 - 
1:24:38,0 

0,17% Agora, há uma agressão, é claramente uma agressão... só tem é que denunciar... Ele tem responsabilidade naquele tipo de situação! 
Apesar de...  

ViC FG4 

347 1:24:37,9 - 
1:25:06,3 

0,55% Eu acho que isto tem mais a ver com uma questão moral, no meu entendimento, o médico tem o segredo profissional, tem, mas 
também tem uma questão moral, não é?, temos todos uma questão moral ... É assim, eu sei que aquela pessoa ou vi que aquela 
pessoa era vítima de violência, tenho que denunciar moralmente, é a minha opinião, moralmente tenho que denunciar! Moralmente 
tenho que denunciar! Agora se isso vai contra o meu segredo profissional, quer dizer... 

SN FG4 

348 1:25:06,3 - 
1:25:10,3 

0,08% Eu não enquadro, não consigo enquadrar, com uma coisa dessa enormidade...  ViC FG4 

349 1:25:10,3 - 
1:25:20,3 

0,19% Se um médico vê que um paciente está em perigo de vida tem de denunciar, eu acho que pode denunciar...  FB FG4 

35
0 

1:25:20,3 - 
1:25:21,8 

0,03% Não pode, deve! SN FG4 

35
1 

1:25:21,8 - 
1:25:23,3 

0,03% Tem! Tem de denunciar! ViC FG4 

35
2 

1:25:23,3 - 
1:25:27,0 

0,07% Não precisa de entrar na parte sigilosa do, do... SN FG4 

35
3 

1:25:27,0 - 
1:25:29,2 

0,04% Nas questões médicas em si, digamos assim... FB FG4 

35
4 

1:25:29,2 - 
1:25:48,5 

0,37% Exactamente, eu acho que é assim, eu fazer uma denúncia anónima, a seguir o tribunal vai pedir relatórios médicos e ele é obrigado a 
dar! É obrigado a dar! Como já nos aconteceu, nós pedirmos e dizer-nos que devido ao sigilo profissional não dá.  

VeC FG4 

 

 
 

Impacto do envelhecimento em homens e mulheres 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

34 21:42,3 - 
22:39,8 

1,21% Existe... porque os homens têm aquela perspectiva que não precisam de ajuda de ninguém, têm logo a perspectiva que a vida deles 
está a terminar e muitas vezes isso é o feitio de muitos deles, não precisam da ajuda de ninguém, e as mulheres já não, as mulheres 
já acham que precisam da ajuda de alguém da família. Portanto, não sei se me estou a explicar bem, o homem não quer ajuda de 
ninguém, quer é viver a vida dele e quando achar que já viveu a vida que tinha a viver suicida-se, enforca-se, como muitos casos 
que nos aparecem, enquanto que a mulher não, a mulher tenta viver o máximo possível mas sempre com a ajuda da família, 
sempre com apoio e... é isso... 

PN FG1 



 

35 22:39,8 - 
24:32,5 

2,36% É também importante o papel que o homem e a mulher assumem, estamos a falar de pessoas que nasceram nos anos 40, nos anos 
30, nos anos 50, o papel que assumiram no seio da família. Enquanto do homem não era expectável cozinha, lavar roupa, estender 
então agora ao perder a sua parceira, ao perder o seu apoio familiar são confrontados com tarefas que não sabem fazer ou na 
cabeça deles, que tiveram uma cultura mais tradicional ainda, não devem fazer, como homens, também existe, enquanto a mulher, 
ao ficar sozinha, enquanto tiver autonomia e capacidade fisica, pode sentir solidão, tristeza e isolamento mas consegue subsistir 
melhor, continua a fazer as compras, continua a cozinhar, continua a tratar da roupa, ou seja, tem recursos, culturalmente tem o 
comportamento que sempre teve independentemente dos factores emocionais que esteja a sentir. O homem tem uma dupla 
mudança, ou perdeu... se de repente ficou longe dos filhos ou perdeu a sua companheira, além da angustia que isso lhe trouxe, é 
confrontado com o ter de alterar o seu comportamento, ou pede ajuda a alguém, e também se sente humilhado, temos idosos que 
se sentem, ou então... também temos esses casos que não pedem ajuda a ninguém e, isto é só um exemplo, mas se tem a bainha 
descosida agrafa ou cola com fita-cola e tudo isso vai causando um certo mau-estar, tudo assimilado fá-lo sentir-se mal... porque 
eles próprios também, cumulativamente acabam por se sentir mal... Não sei se é essa a perspectiva que têm... mas é aquilo que 
sinto, na perspectiva de gabinete de bairro local, quando temos idosas mulheres sozinhas ou idosos homens sozinhos é 
essencialmente a diferença que sinto... 

PP FG1 

36 24:32,5 - 
24:33,4 

0,02% Acho que é muito verdade, acho que primeiro é diferente porque os géneros são diferentes e portanto tem de ser diferente, 
biologicamente também, pronto... mas acho também que essa questão da representação social ainda é muito verdade, portanto 
concordo muito com aquilo que se disse aqui e também os estudos apontam que os homens têm menos tempo de viuvez, ou seja, 
aguentam menos tempo a viuvez, voltam mais a casar e também morrem mais cedo, sobrevivem menos à viuvez. Concordo 
também com a questão dos papeis sociais... é fundamental... é importante referir também os afectos e as relações inter-familiares, 
as relações sociais...  

ML FG1 

37 24:33,9 - 
25:28,0 

1,13% Portanto consideram que há uma diferença na forma como homens e mulheres envelhecem? Todos envelhecem, como é obvio, 
mas não exactamente da mesma maneira e não vão ter propriamente as mesmas necessidades, ou não exactamente... 

CS FG1 

40 26:58,9 - 
27:11,3 

0,26% Portanto, PP, o que está a dizer é que acha que, uns anos para a frente, a diferença no envelhecimento de homens e mulheres será 
menor? 

CS FG1 

41 27:11,2 - 
28:11,3 

1,26% À partida terá tendência para atenuar... Acho que... as mulheres também vão criando alguma autonomia... estamos aqui mulheres 
novas e eu estou para aqui a inventar mas se calhar vamos reflectir sobre aquilo que estivemos aqui a falar, se calhar vamos ter 
outra perspectiva e ter necessariamente opções aos problemas que nos afectam, como por exemplo na saúde. Claro que há modos 
diferentes de estar e se calhar no interior por exemplo mantém-se uma educação mais tradicional mas acho que no geral vai-se 
envelhecer de forma diferente. Mas agora estamos a tratar de um problema real... Isto é só uma reflexão, um à parte... (risos) 

PP FG1 

42 28:11,2 - 
29:05,1 

1,13% Mas é uma reflexão que faz todo o sentido... porque pensamos que esta questão tenha a ver também com a forma como as 
pessoas envelhecem e como este envelhecimento é visto pelos outros. E portanto o facto de haver uma diferença nessas duas 
coisas, portanto não só na forma como eu envelheço mas também na forma como os outros lidam com o meu envelhecimento, os 
outros no sentido da sociedade de uma maneira geral, introduz um factor novo na questão da violência sobre os idosos em geral e 
as mulheres idosas em particular. Nós estamos a analisar este fenómeno agora mas é engraçado pensarmos que se formos olhar 
para isto exactamente da mesma forma, daqui por... 10 anos ou 30 anos, podemos tirar conclusões diferentes em torno do impacto 
social que isto tem. 

CS FG1 

44 29:19,4 - 
31:33,7 

2,82% Então, na sociedade há, já percebemos depende de como se formam culturalmente e posso dar um exemplo mais concreto: como 
pivot, na televisão, homens podem apresentar o telejornal aos 50 ou aos 60 anos; uma senhora com 60 anos já não está 
apresentável para estar na televisão. É uma situação perpetuada ao longo do tempo... Não há papeis... enquanto que os homens 
vão aparecendo na televisão, sei lá, falando do Carlos do Carmos, do Ruy de Carvalho, por aí fora, continuam a ter papeis e 
continuam a estar em publico, se olharmos, as co-protagonistas são sempre jovens, e são casos muito pontuais de senhoras que 
chegam aos 60 anos a representar... E é impensável fazerem um papel sedutor! E acho que subliminarmente, no nosso 
subconsciente vai ficando essa ideia, essa noção. A propósito de envelhecimento, lembro-me de haver um filme antigo, do Fred 
Astaire, em que ele fazia de galã e contracenava com a Ginger Rogers, e ele já com mais de 60 anos continuava a fazer de galã o 

PP FG1 



 

que numa mulher era impensável... e acho que depende um bocado da moda, do cinema, o que é impensável ou aceitável 
socialmente vai-se perpetuando... nesse aspecto acho que os homens são mais favorecidos culturalmente. 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

13 6:03,1 - 
7:46,1 

1,30% As mulheres idosas porque também vivem mais anos, acho eu, pelo menos em Portugal isso acontece, vivem mais anos, depois 
também são progenitoras, ou seja, são mães, e eu também como mãe vejo aí que há uma grande pressão nas senhoras idosas 
que foram mães, há uma grande violência na tentativa de desculpar os filhos... E isso verifica-se mais nas mulheres, eu acho, 
do que nos homens... Noto muito essa questão de desculpar os filhos, não deixa de... é penoso, mas para elas é obrigatório... E 
portanto essa ausência dos filhos é mais grave, para mim, nas mulheres... Nota-se mais. É uma perspectiva que eu verifico...  

SB FG2 

34 18:37,5 - 
19:39,5 

0,78% E portanto isso acaba por ser também uma violência psicológica que está na cabeça das pessoas... das mulheres bastante e eu 
diria que dos homens ainda mais, que eu diria que as mulheres são mais cuidadoras e arranjam sempre alguma coisa, um 
sentido para a vida no cuidar da casa, no cuidar dos netos ou dos outros, os homens então isso aí é pior ainda porque ao deixar 
de trabalhar a vida perde todo o sentido para eles, não é?  

FC FG2 

36 19:57,6 - 
21:39,1 

1,28% Eu acho que isso também tem a ver com o que eu estava a dizer, eu acho que isso mexe um bocadinho com a questão da auto-
estima e eu acho que deve-se analisar a auto-estima também da pessoa ao longo da vida, não é?, porque se é importante a auto-
estima para uma criança, para um adolescente, para uma pessoa idosa em situação de dependência esta questão tem de ser 
muito trabalhada e eu acho que há aqui uma questão também de... provavelmente a realidade que se vive em Portugal neste 
aspecto deve ser no que diz respeito à dependência, enquanto factor também... poderá haver alguma apatia das pessoas e 
desvalorização da pessoa idosa, eu acho que isso tem um bocadinho a ver com uma questão cultural e culturalmente varia um 
bocadinho de país para país... porque nós assistimos em Portugal, as pessoas que são hoje idosas, por exemplo, são pessoas que 
não tiveram instrução, tiveram uma formação diferente... eu para mim acho que isso tem a ver com a auto-estima, as pessoas 
sujeitam-se, sujeitaram-se ao longo dos anos a viver... e é pior nas pessoas mais desfavorecidas, não é? são aqueles que têm 
uma reforma mais baixa, uma situação económica também mais frágil e portanto tudo isso a juntar ao facto de serem pessoas 
com pouca instrução, algumas delas, esta questão da violência sobre as mulheres torna-se ainda maior porque também têm uma 
auto-estima menor e portanto eu acho que isso vai-se revelando mais nas mulheres idosas e é um dos factores que eu falo...  

SB FG2 

37 21:39,1 - 
23:30,9 

1,41% Relativamente aos homens, a questão entre as mulheres e os homens, acho que se calhar os homens também são um 
bocadinhos mais... acho que... nota-se menos, mesmo as que estão com pessoas que conseguem esconder um bocadinho mais o 
que lhes vai, normalmente, na alma, e é mais difícil, pelo menos eu acho, profissionalmente é mais difícil de chegar... ou não, 
pronto, mas eu acho que... também tentamos depois, nalguns casos, mas eu acho que da minha experiência eu acho que tem 
sido mais fácil chegar até por uma questão de conversa, é mais fácil às mulheres... Acho que os homens, de qualquer das 
formas, conseguem também impôr de alguma forma, eu acho que há muito aquele sentido ainda patriarcal das relações, não é?, 
e portanto o homem continua a ser ainda o chefe da casa e mal ou bem continua a haver ali, mesmo dos filhos, dos cuidadores, 
há sempre perante o homem, se ele não foi mau pai, se não foi mau cuidador, depois há sempre ali um... eu acho, não sei, tenho 
essa sensação... eu acho que tem a ver com a forma como se organizou a sociedade durante muitos anos, a questão patriarcal 
em que as mulheres não trabalhavam, eu acho que essa questão é muito importante... e as mulheres, ou foram felizes uma vida 
inteira e conseguem chegar a uma idade avançada e perceber... e continuar... e sentirem-se realizadas, apesar das incapacidades 
que possam ter, continuarem de bem com a vida... E há outras que, precisamente, a partir do momento em que... nunca tinham 
tido apoios e depois percebem que chegando a essa idade não têm nada de novo a acrescentar à sociedade, não têm nada de 
mais a fazer... 

SB FG2 

39 23:46,0 - 
25:04,7 

0,99% Em relação, eu por acaso, da experiência que nós temos, lá no centro, a grande diferença no envelhecimento da mulher e do 
homem dá-se com a viuvez... Pronto... Independentemente de terem... sido felizes ou não, a viuvez traz uma libertação à 
mulher... incrível, incrível! Sofre com a viuvez mas depois o dia dia desenvolve-se, parece outra... pronto, com o homem é 
completamente diferente, não é?... o homem, tendo sido feliz ou não, a viuvez é uma quebra completa... dá-se ali um espaço de 
tempo que... completamente desorientado no dia a dia... é a diferença mais que eu vejo... também lá apanhamos pessoas com 
muita idade, não é?, não há assim novos velhos, não é?, as pessoas trabalham até muito tarde ainda e não frequentam assim os 

MP FG2 



 

centros... Mas a viuvez faz toda a diferença... antes da viuvez e depois da viuvez... nota-se muito...  

40 25:04,7 - 
26:51,8 

1,35% Eu vou analisar isto de uma perspectiva dos papéis sociais... há bocado eu não disse isso mas a minha formação é na área da 
sociologia... eu acho que, isso agora está a ser alterado mas, a educação dos que são hoje idosos foi muito feita na separação de 
papeis, portanto as mulheres têm determinado papel, que era cuidar da casa, o homem tinha outro tipo de papel, que um papel 
de trabalhar fora de casa e o seu sentimento de pertença, que é uma das coisas que dá também sentido à vida, à vida, à 
sociedade, dá sentido aos outros, a mulher fazia-se muito pela casa, pela vizinhança, pelas amigas, pela família. Os sentimentos 
de pertença do homem estão mais relacionados com o exterior como é o caso do emprego, ir ao futebol, ir à taberna, era ir aqui, 
jogar às cartas, mas portanto os homens, portanto as mulheres, foram mais educadas para serem dependentes porque elas são 
mais autónomas e daí elas não sofrerem tanto com a viuvez porque elas... o homem muitas vezes acaba por ser uma carga, não 
vamos esconder isso, que é verdade... Sei que na minha família isso também aconteceu... portanto o homem, como não foi 
educado a fazer rigorosamente nada em casa, o homem é sempre uma carga para a mulher quando é mais idoso... porque ele 
não sabe ir tratar da roupa, tratar da comida, o homem não sabe rigorosamente nada... porque não é educado para isso, é 
educado para ficar dependente da mulher... 

FC FG2 

41 26:51,8 - 
28:18,7 

1,09% E isso é problema dos dois, é problema do homem e da mulher, portanto não vamos... e eu acho isso muito mal.... e depois o 
homem eu acho que tem uma velhice pior porque ... na medida em que perde o emprego, os amigos normalmente ou se perdem 
ou vão desaparecendo também, pode ir ao futebol mas também não pode ir ao futebol todos os dias que também chateia mas 
também não pode só ler o jornal todos os dias porque também chateia e sempre que pensa em chegar a casa também se chateia, e 
o homem começa a definhar muito rapidamente porque pensa "o que é que estou aqui a fazer?" e quando as pessoas começam a 
perguntar-se o que é que estão aqui a fazer que só estão a dar trabalho aos outros, entram num processo de decadência e é por 
isso que eu acho que não é só por questões biológicas, é também psicológicas, que os homens normalmente morrem muito mais 
cedo do que as mulheres... Eu acho que tem muito a ver com isso, não sei se biologicamente as mulheres estão preparadas para 
viver mais, para resistir mais, acho que sim, acho que sim, acho que é por causa de uma questão hormonal mas há estudos que 
dizem que sim, também não sei da validade desses estudos... Mas acho que é fundamental e os homens morrem mais cedo 
precisamente por isso, eles próprios mentalizam-se e deixam-se levar, ou seja, não lutam tanto pela vida como as mulheres. E eu 
acho que as diferenças são mesmo grandes, as diferenças, na velhice...  

FC FG2 

42 28:18,7 - 
28:57,2 

0,48% Por outro lado, a mulher também, dada a... vamos lá a ver, os quadros mentais que nós temos em relação à mulher e à educação 
da mulher, a mulher pode também ser mais vulnerável a determinados actos de violência do que o homem, também por causa 
daquilo, portanto, a mulher é mais passiva, normalmente é mais... pronto, é mais a cuidadora, não é?, e isso também faz com que 
possam existir mais determinados actos de violencia em relação à mulher que em relação ao homem que não existem... 

FC FG2 

64 40:26,2 - 
40:57,6 

0,40% Mas está provado que quando há viuvez ou quando há divórcio em pessoas já de maior idade, os homens casam muito mais 
rapidamente do que as mulheres. Porquê, porque os homens não são autónomos, tão simples quanto isso, eles não têm 
autonomia nenhuma e o homem antes de perder a mulher já está a pensar "quem é que eu vou arranjar" porque ele não aguenta e 
isso é compreensível, ou seja, o homem não foi educado para ser autónomo, é isso o grande problema... 

FC FG2 

65 40:57,2 - 
41:00,8 

0,05% Mas isso também é uma realidade que está a mudar, não é? porque os homens hoje... SB FG2 

66 41:00,8 - 
41:14,1 

0,17% Sim, os homens hoje já fazem, portanto, em casa, o mesmo que as mulheres e teve também a ver com a saída da mulher para o 
mercado de trabalho e a mulher chegar a casa e dizer "não vou fazer tudo sozinha quando estive a trabalhar todo o dia como tu" 
não é? 

FC FG2 

67 41:14,1 - 
41:24,2 

0,13% Sobretudo se calhar essas relações também se vão alterando e portanto o problema também vai ter no futuro uma outra 
dimensão... 

SB FG2 

90 53:45,3 - 
55:25,3 

1,26% Agora em relação à questão homem-mulher, estava aqui a pensar, acho que a mulher é mais vulnerável mas também é mais 
resistente, ou seja, o homem, possivelmente não é tão vulnerável porque o homem, pronto, pelo seu percurso de vida 
normalmente sabe-se mover melhor noutros meios, por exemplo, vai à polícia com mais facilidade, toma decisões com mais 

FC FG2 



 

facilidade porque sabe-se movimentar melhor na parte de fora da casa, ou seja, no exterior da casa. Enquanto que a mulher não, 
a mulher como foi muito confinada à sua casa ela está completamente a leste de tudo aquilo que pode fazer ou que pode 
denunciar, tentar ver o que pode fazer ou não deve. Então a mulher tem mais, neste sentido a mulher tem mais vulnerabilidade. 
Mas também é mais resistente. Porque apesar de tudo desenvolveu mais autonomia e possivelmente até mais auto-estima porque 
muitas vezes o facto da mulher estar mais ligada à casa, estar mais ligada a cuidar e sentir-se mais responsável pelo cuidado dos 
outros e depois ainda pelo menos de continuar a ser autónoma, nem que seja a fazer a sua própria gestão doméstica diária, tem aí 
um sentido de ligação à vida que os homens perdem com muito mais facilidade. E nesse sentido ela resiste mais à violência, eu 
acho. Portanto as diferenças são essencialmente essas, o homem não é tão vulnerável mas é menos resistente. 

 

 
ID TIMESPAN COVERAG

E 
CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

35 26:43,6 - 
27:39,7 

0,98% Da perspectiva que eu tenho, infelizmente é que há muitos que não conseguem... que eu acho fantástico, que é: geralmente o 
homem prevalece forte, grande parte garantindo o papel do grande elemento activo do suporte familiar e geralmente... não sei 
se é a sua questão ou não... mas a questão deles deixarem o mercado laboral, e entrarem numa fase em que são considerados 
inactivos, eles sentem muito isso, porque lá está eles passam de muita actividade do dia a dia, eles sentem muito a pressão do 
“não sou o agente activo, sou reformado ou recebo pensão e não faço nada...” E nos homens, não se consegue convencer a 
fazer trabalho de casa... 

NB FG3 

37 27:51,0 - 
28:01,1 

0,18% Exactamente, a mulher com o envelhecer, continua e permanece com alguma actividade, nem que seja na questão doméstica, 
e o homem não tem referências...  

NB FG3 

38 28:01,1 - 
28:16,4 

0,27% A mulher dá a volta, dá a volta porque se consegue ocupar com outras coisas e com os netos e... Ao passo que o homem fica 
com...  

GB FG3 

39 28:16,4 - 
28:41,5 

0,44% Ficam numa fase de transição de ... ou pelo menos deles, da compreensão deles próprios, se calhar para o idoso que eles 
proprios acho que não gostam deste conceito que, eu julgo que o sexo masculino deve ter serias dificuldade...A dificuldade de 
adaptação deve ser superior ao do sexo feminino, porque realmente há...  

NB FG3 

40 28:41,4 - 
28:53,4 

0,21% Também não é bem assim porque também é o homem que fica com mais tempo disponivel para fazer ou para desenvolver 
actividades fora de casa... 

GB FG3 

41 28:53,4 - 
28:54,9 

0,03% Mas depois não as desenvolve!  NB FG3 

42 28:54,9 - 
29:06,8 

0,21% Por exemplo nalguns meios mais rurais, é frequente, a mulher fica em casa a fazer a lida da casa mas o homem vai trabalhar 
para a horta, ou vai tratar de...  

GB FG3 

43 29:06,8 - 
30:10,6 

1,11% É certo que nos meios mais rurais isso acontece, mas a questão nos meios mais rurais, a questão da horta não preenche tudo, 
eles não conseguem reestruturar o tempo, ou seja eles não conseguem digamos que das 8 horas que eles dedicavam ao horário 
de trabalho, eles não conseguem preenchê-lo com novas actividades. E a mulher consegue gerir o tempo, passando... 
consegue com as tarefas diárias, estendê-las ao tempo, fazer de novo...normalmente a mulher tem essa capacidade, ordenar de 
novo... E nas zonas rurais, porque a horta sempre existiu, todos os dias depois de trabalhar lá iam, agora às vezes ficam mais 
uma meia horinha de manhã, porque não têm mais nada para fazer mas eles têm sempre dificuldade em reorganizar o tempo. 
Por outro lado, vê-se muito nos homens quer de cá, quer na zona do Alentejo... 

NB FG3 

44 30:10,6 - 
33:33,5 

3,53% Estava agora aqui a pensar, ali na área em que nós estamos, portanto um bairro popular, um bairro histórico que é a 
Madragoa, a parte mesmo de... algumas diferenças, muitas não será, mas mesmo no envelhecimento de algumas mulheres em 
que, se tiveram ou não, nesse sentido a vida foi feita pela tal chamada vida doméstica, ou se tiveram uma vida profissional 

CA FG3 



 

fora da casa... E o que é importante também em termos pessoais, não é, a senhora por exemplo de quem eu falo, tem alguma... 
sempre viveu na cidade de Lisboa e havia uma outra... é como se tivesse ali uma... apropriação da cidade... mesmo que em 
casa, concerteza que culturalmente... o marido... um com o outro... se calhar na prática geriam o dinheiro, mas não lhe era 
atribuído que seriam o "cabeça de casal", isso seriam os maridos... Há uma senhora que dizia: "eu mandava na minha casa, o 
meu marido mandava em mim"... E disse isto depois, que até tinha começado numa actividade do Dia dos Namorados que era 
a Câmara que dava o espaço, e a Junta e as senhoras contactavam outras idosas e não só, e a própria Câmara porque 
conhecem as pessoas, e então a senhora dizia, já depois de uma pessoas da comunicação social que deram uma parte de 
notícia, não sei se ao início ou ao fim da tarde, a senhora quando chegou às câmaras já tinha tirado dali alguma coisa, e é esse 
o trabalho, nós também incentivamos a isso, no sentido de é tudo aberto, é uma opinião que as pessoas, qualquer pessoa tem 
direito a elas, portanto a senhora disse isto... Se os homens e as mulheres, os que temos ali, se encontrarmos situações de 
casais que parecem-nos bastante felizes, têm encargos e um ao outro, também muitas pessoas com a situação da viuvez e sem 
filhos, que estão sozinhas, às vezes até à situação que têm um outro... e até não sei se isso foi sempre assim ou se é agora que 
a mulher ocupa um lugar central até... "não é bem assim, não podes fazer isso" e põem ali alguma... algum ponto de ordem, 
como existem concerteza outras situações de pessoas que nós não conhecemos os maridos, ou porque não se dão e não vão às 
actividades, e que dizem isso, provavelmente vem daquela visão cultural de... agora nós é que... por conhecermos algumas 
que modificam as coisas, que participam, que vão à discussão sozinhas ou que mesmo que tenham marido se mantêm activas 
neste sentido, não sei se mantêm mais vitalidade até emocional... ou até àcerca dos homens, não sei, mas acho que há um 
bocadinho, há um bocadinho de tudo... Mas também vi algumas pessoas que... a senhora com alguma dificuldade e portanto é 
mais o marido... também existe... pontualmente mas existe...  

45 33:33,5 - 
33:47,8 

0,25% Há uma série de conselhos... há... a necessidade de aprender, pronto e nós continuamos a ver nestas universidades sénior há 
maioritariamente senhoras... 

GB FG3 

46 33:47,8 - 
34:34,0 

0,80% Eu... aquilo a que me referia era mesmo em termos de observação, das poucas coisas que vejo que os homens por vezes são 
mais fortes do que as senhoras é na questão de valorizar a cultura e o tradicionalismo, os amigos são geralmente amigos dos 
copos, pronto, as malhas, pronto, tudo o que seja um bom torneio de malha ou tudo o que seja uma festividade religiosa e tudo 
o mais, essas pequenas coisas, mas que desde sempre tenham estado um bocadinho na vida deles e nas tradições... que eles 
não pudessem participar por algum motivo mas que agora têm outra disponibilidade, mas eu vejo mais dificuldade de 
adaptação nos homens do que nas mulheres.  

NB FG3 

47 34:34,0 - 
35:25,9 

0,90% Mas temos o contrário... de alguns percursos que até iniciam no bairro e para iniciar junto com outras pessoas do bairro, 
algumas, fazem um percurso como quem visita, e sair dá outra dimensão que o projecto pretende, é um projecto social da 
rede... outro projecto fala em ouvir a historia do bairro e a história da vida das pessoas, mas portanto são mulheres quem 
colabora... pode-se encontrar um ou outro mas não quer dizer que os senhores, que nalgum dia está na taberna que não diga o 
que sabe mas não está activo a participar... pode ir um ou outro mas não há a colaboração, também alguns não querem esforço 
porque não sei quê... e as próprias pessoas que fazem a visita são criticadas porque no fundo estão a divulgar o seu bairro mas 
também ouvem os vizinhos e às vezes emendam: "ah não foi isso e não sei quê..."  

CA FG3 

48 35:25,9 - 
35:44,7 

0,33% Mas sempre que há actividades dirigidas aos idosos há sempre mais participação feminina... também há mais mulheres... mas 
os homens não querem, dizem logo que não querem, ficam um bocado, que não querem...  

GB FG3 

49 35:44,7 - 
36:19,8 

0,61% Eu lembro-me quando trabalhava no lar, que todas as actividades que nós desenvolviamos, com duas ou três excepções, nós 
tinhamos vários casais e só consegui pôr os homens a participar com um ano de insistência... sendo que semanalmente 
faziamos actividades e os homens foi um bocadinho dificil...  

NB FG3 

50 36:19,8 - 
37:50,4 

1,58% É como na formação, quando há actividades com uma vertente de alguma dinâmica, não sei se é uma questão cultural, os mais 
difíceis de envolver são os técnicos das instituições... não estou a dizer isto... é mesmo um exemplo para dar uma ideia... 
quando temos um grupo uns aderem mais outros aderem menos e às vezes seja lá pelo que seja, é mais complicado... não é?... 
e isso nos homens ser mais difícil, sim... talvez, como estava a dizer há bocado, eles tinham uma vida mais activa e tudo e há 
uns que passam para a parte idosa e queriam manter isso e outros que queriam mais... isso depende também das pessoas... 

CA FG3 



 

também outros sentem alguma adaptação e sensibilização psicológica que também vem do próprio percurso, as mulheres 
sofreram mais transformações e adaptações na vida... e isso sem falar, sei lá, de... da... da primeira menstruação, da primeira 
relação sexual, da gravidez, da menopausa, portanto há uma série de alterações, de adaptações, não sei, que se calhar vão 
deixá-la mais preparada para estas coisas...  

 
 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

77 19:50,8 - 
19:53,0 

0,04% Felizmente... não é? FB FG4 

79 20:06,9 - 
20:19,7 

0,25% Pronto, passando a fase da fada madrinha em que todos somos jovens para sempre (risos), uma vez que todos envelhecemos, 
acham que este processo afecta ou não afecta homens e mulheres de forma diferente? 

CS FG4 

80 20:19,7 - 
20:33,1 

0,26% Sim, sem dúvida... também depende muito da personalidade... não sei dizer a quem é que afecta mais... mas isso tem muito a 
ver com a personalidade de cada um... 

FB FG4 

81 20:33,1 - 
20:36,9 

0,07% Não é uma questão de mais ou de menos, atenção... É uma questão de formas diferentes... CS FG4 

82 20:36,9 - 
21:08,4 

0,61% Por exemplo, e agora a falar do ponto de vista da psicologia, as pessoas que têm muita atenção à parte física têm muita 
dificuldade em envelhecer... portanto esse processo será dolorosíssimo... há pessoas que chegam, por exemplo, aos 50 anos e 
suicidam-se... porque acham que aquela marca é... a partir daí vem... não dá para viver... 

FB FG4 

83 21:08,4 - 
21:41,7 

0,64% Mas também pode ter a ver com a situação de pensar... o facto de estar a perder algumas faculdades, de estar a perder 
algumas... está a tornar-se limitado... e pode pensar assim "eu vou e como é que vou fazer isso? como é que eu consigo fazer 
isso? não consigo fazer isso? também não vou dar trabalho a ninguém..." Não aceitar... 

FG FG4 

87 22:38,7 - 
22:43,8 

0,10% Eu penso que os homens têm mais dificuldade em gerir essa questão... FB FG4 

88 22:43,8 - 
22:59,2 

0,30% Se formos para a questão estética, as mulheres dão muito mais importância do que os homens... relativamente por exemplo às 
rugas... nós não vemos muitos homens a recorrer ao botox e vemos inumeras mulheres... 

CJ FG4 

89 22:59,2 - 
23:01,0 

0,03% Olha que agora já há... SN FG4 

90 23:01,0 - 
23:07,1 

0,12% Eu não estou a dizer que não há, estou a dizer é que há muito menos... porque normalmente as mulheres se preocupam muito 
mais com a estética do que os homens. 

CJ FG4 

91 23:06,3 - 
23:07,1 

0,02% Eu acho que é igual... SN FG4 

92 23:07,3 - 
23:08,0 

0,01% Neste momento estamos a equiparar... CJ FG4 

93 23:08,8 - 
23:31,9 

0,44% Eu acho que o homem é capaz de envelhecer muito mais rápido do que a mulher. A mulher é capaz de se manter mais entre 
aspas activa do que o homem, o homem é capaz de se ir mais abaixo, tal como a ideia que tu estavas a dizer dos nossos colegas 
que estão a ir-se embora, e se não tiverem nada lá fora, nenhum apoio... 

FG FG4 

94 23:31,9 - 
23:33,4 

0,03% Nenhum projecto de vida... CJ FG4 



 

95 23:33,4 - 
23:42,3 

0,17% Pronto, vão-se sentir desamparados porque ainda têm as mulheres a trabalhar e vão-se sentir desamparados e tem de haver ali 
um apoio qualquer... 

FG FG4 

96 23:42,3 - 
24:01,4 

0,37% Isso tem a ver com as características muito próprias de cada género... Eu acho que a mulher, a maior parte delas foi mãe, 
passou por um processo de amadurecimento se calhar maior, teve de mudar mais cedo... Eu acho que isso tudo dá-lhe... Dá-lhe 
uma aura de... de... diferente, de entender a vida. 

FB FG4 

97 24:01,4 - 
24:08,4 

0,13% E mesmo as mulheres, se formos a ver em termos culturais, elas chegam a casa e têm sempre montes de tarefas para fazer, não 
é? 

VM FG4 

98 24:08,4 - 
24:12,6 

0,08% Os homens não têm porque não querem! (risos) VeC FG4 

99 24:12,6 - 
24:22,7 

0,19% Mas o que acontece é isso, portanto elas vão sentir menos a falta de trabalho se calhar do que propriamente os homens... e 
acaba por ser... 

VM FG4 

100 24:22,7 - 
24:31,0 

0,16% Sim, pode ser por aí... mas eu acho que todos nós somos diferentes... Eu na minha opinião acho que é igual, tanto custa para o 
homem como para a mulher... 

SN FG4 

102 24:32,7 - 
24:39,6 

0,13% Eu acho que não... Uns de uma maneira outros de outra mas basicamente deve custar a todos... é a minha opinião... SN FG4 

103 24:39,6 - 
24:51,6 

0,23% Eu, a minha experiência própria, em casa, tenho muito mais o meu marido a falar sobre a idade... do avançar da idade... do que 
eu! E eu não quero envelhecer! (risos)  

CJ FG4 

 

 
 

Maus tratos de mulheres idosas 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

10 5:16,1 - 
6:04,2 

1,01% quando ouvimos essa expressão, maus tratos de mulheres idosas, na minha perspectiva policial, é uma violência doméstica. PN FG1 

11 6:04,0 - 
7:07,0 

1,32% Na nossa perspectiva, não envolve só a violência física, para nós é também a coacção, pode ser psicológica,no nosso contexto 
de bairro encontramos por exemplo situações de coabitação de uma idosa com um filho ou com um neto, e ou ela paga as 
despesas todas ou ele vai-se embora. E este tipo de coacção por vezes pode ser para extorquir dinheiro, pode ser para não ter 
responsabilidades, mas não deixa de ser maus tratos. Na nossa perspectiva mais genérica, engloba um tipo de inflingir um mau-
estar a esse idoso, pode ser físico, pode ser psicológico, pode ser emocional.Ocorre muito a chantagem emocional, que 
funciona como nesse caso "ou pagas tudo, ou fazes o que eu quero ou eu vou-me embora e tu ficas aqui a morar sozinha". E o 
idoso vive nesse receio de mudança e neste caso a palavra, na nossa perspectiva, os colegas dos nossos gabinetes de bairro 
referem muito esta violência familiar.  

PP FG1 

16 8:39,1 - 
9:48,3 

1,45% A mim ocorre-me tanta coisa...Mas primeiro ocorre-me que, de facto, quando vocês apresentaram a situação em particular das 
mulheres até porque há sempre muitas duvidas porque os relatos são com muito mais frequência em relação a uma idosa do que 
em relação a um idoso... Depois pus-me a pensar, embora não tenha dados estatísticos para poder fundamentar isso, da minha 
experiência ao longo destes anos, de facto, são mais mulheres que homens, provavelmente também porque as mulheres vivem 
mais tempo, provavelmente porque as mulheres são, muitas vezes, cuidadoras da família, muitas vezes ficam com filhos e com 

ML FG1 



 

netos e com sobrinhos porque outros familiares já partiram e faz sentido...  

17 9:48,4 - 
10:47,3 

1,24% Depois ocorre-me também, como se dizia há bocadinho, que os maus tratos são de muita ordem mas às vezes esta questão de 
mau-trato psicológico, da coacção e do abuso financeiro, ocorre muito mais do que se calhar o mau trato físico propriamente 
dito. Sendo que a partir dos ultimos anos já tem sido denunciado, como também falávamos na reunião anterior, às vezes 
também não há consistências. 

ML FG1 

18 10:47,3 - 
11:43,2 

1,17% Depois também há muitos maus tratos que vão de... duas coisas, uma certa ideia pré-concebida e aceite pela sociedade referente 
ao que é ser idoso, e, porque o próprio idoso tem uma ideia sobre si que tem a ver com condições sociais, com características 
socio-económicas e de instrução, ele próprio se demite e acha que não lhe cabe a si conduzir a sua vida... e portanto... e de 
facto... isto são maus tratos a um nível mais genérico e de que não temos muita consciência e que as próprias pessoas se 
colocam numa situação de vulnerabilidade. 

ML FG1 

19 11:44,2 - 
12:26,6 

0,89% E depois também ocorre, e é verdade que não há estudos e não há dados em Portugal muito específicos, mas há que pensar um 
bocadinho nos diagnósticos e na dificuldade de haver respostas para estas situações que, no fundo, relativamente ao 
envelhecimento e às pessoas idosas, são recursos... a dificuldade de... querermos olhar para essas situações e haver um estudo 
sério, estruturado, generalizado, para estas questões do envelhecimento. 

ML FG1 

57 41:21,6 - 
41:32,1 

0,22% Portanto, uma das ideias pré-concebidas que podemos dizer que existe é que maus tratos é bater ou é algo muito mais óbvio ou 
muito mais...  

CS FG1 

58 41:32,1 - 
41:51,1 

0,40% Mau trato é físico... agora mau trato psicológico... acho que já começa a haver uma dimensão maior do mau trato psicológico 
do que há uns anos atrás mas há ainda esta violação dos direitos fundamentais que não estão de todo na perspectiva habitual do 
mau trato e muitas vezes não é perceptível... 

ML FG1 

61 42:40,0 - 
42:52,5 

0,26% A questão... às vezes há falta de meios, muitas vezes pode haver falta de meios, mas muitas vezes também esbarramos com a 
vontade da pessoa... 

ML FG1 

62 42:53,0 - 
43:07,9 

0,31% Pronto mas a idosa não quer sair de casa, muito bem... mas temos de fazer qualquer coisa! Em relação ao procedimento da 
filha! O problema é que as coisas vão ocorrendo ao longo de anos e o tribunal não decreta... 

PN FG1 

65 44:22,8 - 
47:06,6 

3,43% Lembro-me por exemplo da situação de uma idosa que vivia com um neto, precisamente porque toda a família já tinha 
desistido portanto de apoiar, os próprios pais, e ela acolheu esse neto, a família toda se distanciou porque não concordou com o 
acolhimento deste miudo, portanto, que era maior, este neto apropriava-se da pensão dela, não trabalhava, exercia maus tratos 
psicológicos, exercia maus tratos físicos; mais do que uma vez retiraram a senhora para um lar, ao final de um mês a senhora 
começava a ficar muito preocupada com o neto e "coitado, deve estar com saudades minhas, e deve estar preocupado comigo 
que eu não estou em casa" e portanto só se pode dizer "isso não é verdade, o seu neto está óptimo, a viver à conta da pensão da 
senhora, não fala na senhora, não tem vontade nenhuma que a senhora volte para casa, se a senhora voltar para casa vai 
acontecer exactamente aquilo que tem acontecido e a senhora recorde-se disto e disto e disto e disto. Nós podemos ajudá-lo a 
encontrar um curso profissional, ajudá-lo a procurar um emprego para a senhora poder ficar descansada. Mas se a senhora 
voltar para casa a situação está como está e como a senhora também pode imaginar, há muitas situações e a assistente social e a 
policia não podem estar constantemente a intervir." portanto estamos a falar de uma senhora que estava autónoma, de plena 
posse das suas capacidades cognitivas, agora nós não podemos tratar as pessoas como... isso também é um mau trato, não é?... 

ML FG1 

66 47:06,5 - 
47:33,2 

0,56% Também não podemos tratar as pessoas como se fossem crianças e não tivessem capacidade de decidir, portanto a vida dela 
está nas mãos dela para o bem e para o mal!... Temos de dar às pessoas essa, esse... tratá-las como adultas que são... situação 
diferente é, quando a pessoa não está cognitivamente capaz de tomar essas decisões mas cognitivamente capaz, não estou a 
dizer fisicamente! Cognitivamente capaz! 

ML FG1 

67 47:33,2 - 
48:26,2 

1,11% O que se pode fazer muitas vezes é minimizar estas situações... pode-se pôr a pessoa num centro de dia ou arranjar um apoio 
domiciliário para que a pessoa esteja mais apoiada... 

ML FG1 



 

67 47:33,2 - 
48:26,2 

1,11% ainda gostava de voltar a esta questão da representação dos maus tratos, acho que as campanhas de sensibilização relativamente 
à violência contra idosos são importantes porque focam os maus tratos medicamente mais graves mas seria importantíssimo 
haver uma sensibilização sobre estas representações porque, digamos, os maus tratos começam antes, portanto com a 
representação que a pessoa tem da sua própria vida e com o que entrega ou não entrega ao outro... e eu acho que isso não se 
faz... não há muita consciência que tem de começar por aí... 

ML FG1 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

12 4:08,5 - 
6:03,1 

1,44% O que é que nos traz a expressão maus tratos a mulheres idosas... a mim é as pessoas não terem o bem-estar que seria suposto, 
não é?, que se deve ter sempre, mas quando se atinge uma determinada idade é natural alguma vulnerabilidade e maus tratos 
significa que as pessoas não estão a ter... primeiro têm alguma... a sua sensibilidade enquanto pessoa, enquanto ser humano, não 
está a ser salvaguardado... e depois provavelmente não estão a ter todo o tipo de apoio ou de acompanhamento que era suposto e 
portanto podem ser vítimas de maus tratos por vários factores, por violência, não é?, por falta de apoio, portanto não significa só 
um acto físico ou psicológico... psicológico é sempre, com toda a certeza, mas para mim não implica tanto um acto físico, pode 
ser a falta de um apoio, pode ser inclusivamente estar a ser negligenciado o acesso a saude, é um factor também muito, que para 
mim é muito relevante, o facto da pessoa não ter, o idoso e a mulher idosa não ter segurança médica, que é necessário, não é? e 
cada vez mais... isso também pode ser uma forma de maus tratos, a pessoa não sentir, não sentir que tem o apoio de que precisa, 
que necessita, e também é uma forma de maus tratos, na minha perspectiva, e não deixa de ser uma violência também contra as 
pessoas... E portanto há várias formas das pessoas se sentirem, se sentirem... vulneráveis, não é? e os maus tratos podem ter 
várias, várias expressões...  

SB FG2 

13 6:03,1 - 
7:46,1 

1,30% Eu, aquela que para mim é mais evidente, tem a ver com o isolamento, com a falta de retaguarda, das instituições e... e depois, 
decorrente daí também, às vezes as famílias ausentes, não é?, o isolamento, a solidão, e eu acho tudo isso uma forma de maus 
tratos, é uma forma de se exercer alguma violência pelo menos psicológica sobre as pessoas, e sobre as mulheres idosas... As 
mulheres idosas porque também vivem mais anos, acho eu, pelo menos em Portugal isso acontece, vivem mais anos, depois 
também são progenitoras, ou seja, são mães, e eu também como mãe vejo aí que há uma grande pressão nas senhoras idosas que 
foram mães, há uma grande violência na tentativa de desculpar os filhos... E isso verifica-se mais nas mulheres, eu acho, do que 
nos homens... Noto muito essa questão de desculpar os filhos, não deixa de... é penoso, mas para elas é obrigatório... E portanto 
essa ausência dos filhos é mais grave, para mim, nas mulheres... Nota-se mais. É uma perspectiva que eu verifico... E portanto é 
muito pior para elas terem de desculpar os filhos... Isso não deixa de ser também uma forma de maus tratos, às vezes os filhos 
nem se apercebem, não é?, e nós como pessoas, eu como pessoa poderia fazer o mesmo, julgo que não mas às vezes é algo 
inconsciente e acho que se devia também alertar... não sei se fazer formação com os filhos, com as pessoas, não é?, mas isso é 
uma questão que também acho importante... É isso que me faz lembrar...  

SB FG2 

15 7:49,9 - 
8:40,9 

0,64% É porque maus tratos é uma série de coisas, não é só uma questão específica, não é?... Faz-me... Mau trato para mim é as pessoas 
não terem efectivamente os seus direitos de cidadania e assim não estarem salvaguardados... em vários aspectos, portanto, a 
pessoa está vulnerável, está... tem se calhar problemas de saúde, problemas de dependência, de isolamento, e portanto agravam 
ainda mais a situação... Maus tratos... se calhar maus tratos numa criança é uma coisa, não é? pode ser a nível educativo, a nível 
da atenção médica também, não levar o filho a fazer as vacinas poderá ser considerado um mau trato, mas no idoso a falta de 
acompanhamento é na mesma perspectiva mas em questões concretas diferentes...  

SB FG2 

17 8:42,6 - 
10:19,2 

1,22% Pronto, da minha parte também, o mau trato é violência, quer física quer psicológica, nas suas diferentes formas, que é dirigida 
sobre as mulheres idosas. Estas formas de violência podem variar, pode ser pela negligência, pelo abandono, pela extorsão, pela 
própria violência física, o engano, sei lá, tantas, e também não corresponder a essas pessoas, que têm uma perda progressiva de 
autonomia portanto estão duplamente debilitadas e tendem a aceitar aquilo que lhes acontece porque não têm capacidade de 
reacção nestas... capacidade de se defenderem como têm outro tippo de populações nestas situações, não é?... E portanto estão 
necessariamente muito mais vulneráveis. Portanto há uma vulnerabilidade destas pessoas, juntamente com a perda de autonomia 
que na perpectiva desta pessoa tende sempre a agravar-se e a sentirem-se cada vez mais dependentes... Eu acho que isso é uma 
das formas... uma das causas da infelicidade das pessoas idosas é essa sensação de violência que elas sentem que a sociedade e a 

FC FG2 



 

família exercem sobre elas... 

26 12:35,5 - 
13:43,3 

0,85% Principalmente da mulher idosa, uma visibilidade emocional muito grande... primeiro... o primeiro sintoma, o primeiro sintoma 
que o idoso nos mostra a nós, pelo menos enquanto centro de dia, de apoio domiciliário tenho pouca experiência, é 
essencialmente de centro de dia, psicologicamente uma grande alteração... que depois de analisarmos poderá... normalmente vai 
elicitar a questão dos maus tratos... em termos da perspectiva dos maus tratos de que temos conhecimento, a maior parte das 
vezes vem dos filhos... pronto... não é tanto do relacionamento do casal mas vem dos filhos... de vários níveis, a proibição de 
sair de casa, mais maus tratos psicológicos, logo a ideia que me vem do que se passa comigo... 

MP FG2 

124 1:14:28,0 - 
1:15:12,6 

0,56% Eu acho que neste caso, é um caso que quase objectivamente que nós saibamos... que... vamos lá ver, que a culpa está quase só 
de um lado, acho que é sempre conveniente ouvir todas as partes... por exemplo, não é só porque chega a casa do idoso e este 
se queixa da filha ou do filho que ... pronto tem que ouvir também a outra parte e perceber o que se está a passar. Pronto, por 
causa dessas dificuldades que nós já referimos, pronto, as pessoas perdem as capacidades também, e pronto, acho que tem de se 
ouvir sempre as partes todas, não é? envolvidas no conflito. 

FC FG2 

128 1:18:36,8 - 
1:19:21,2 

0,56% Não, é que... talvez a psicologia possa ajudar... é que há uma... o conceito de felicidade que não cabe... ou seja... como é que eu 
hei-de dizer isto... as pessoas idealizam, durante a vida, de que a felicidade ocorre sempre do sofrimento. E as duas coisas estão 
ligadas, ou seja, há uma ideia de que eu para ser feliz tenho que sofrer, tenho que sofrer e esse... as pessoas não conseguem 
conceber a felicidade sem sofrimento. Então se nós lhes tirarmos o sofrimento, elas acabam por perder também alguma 
felicidade que têm... Não sei se referi que há tempos virei-me para a psicologia, eu desenvolvi esta versão e parece-me que...  

FC FG2 

130 1:21:38,3 - 
1:22:05,4 

0,34% Depois estas pessoas também, lá está, ela também agride este homem porque ela dizia "Tu! Tu o que merecias era pancada! 
Tantas, tantas, tantas! A tua mãe já não está cá, isso é que é uma pena, levaste poucas da tua mãe, devias ter levado mais!" 
Portanto também é uma forma de violência para com os homens, também... E eu "Mas por que é que diz estas coisas? Já sabe 
que ele é agressivo, a senhora diz isso e ele pimba!" e ela "Pois... sabe... mas eu tenho que dizer alguma coisa, não acha?" 

SB FG2 

131 1:22:05,4 - 
1:23:45,6 

1,26% Não, é que claro que as pessoas reproduzem também aquilo que viveram ... mas é esse conceito, eu acho, que estas pessoas não 
conseguem desprender-se. Esta sensação desta dualidade, de felicidade e sofrimento... Porque (...) nós temos a ideia de que 
para se chegar a alguma coisa na vida tem de se trabalhar, muito tem de sofrer, tem de lutar, para se conseguir as coisas tem de 
sofrer, tem de lutar, tem de... ou seja, e esta ideia está muito associada às pessoas e daí também essa dificuldade em se 
desprender do tipo... da pessoa ser mais autónoma porque essa felicidade é qualquer coisa de mais interior, não tem a ver tanto 
com... com... não tem a ver tanto com situações em concreto, é um bem-estar interior, ou seja, o mais interior possível, mais do 
que e independentemente das coisas que aconteçam exteriormente, tentar interiormente encaixar muito melhor essa felicidade... 
e há as pessoas que não foram educadas nesse sentido... e aí então não dissociarem e por isso normalmente a vítima e o 
carrasco estarem sempre e não se conseguirem separar um do outro, que eu acho que é o que acontece muito... noutros sítios, 
assim mais... acontece mesmo a violência doméstica, eu acho que os técnicos muitas vezes fazem um esforço muito grande 
para ajudar a vítima e depois daí a 2 ou 3 meses as vítimas querem ir para o agressor novamente... 

FC FG2 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

10 3:27,8 - 
5:06,2 

1,71% Posso começar? É assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é porque, daquilo com que me deparei é realmente aquilo que se 
ouve com mais frequência é a inexistência dos cuidados essenciais, é assim, porquê? porque a maioria dos idosos estão isolados, 
estão dependentes muitas das vezes com problemáticas de saúde, e afins e estes são um bocado os cuidados... às vezes por falta 
de conhecimento e outras vezes não só... porque nós fazemos isso, a prestação de cuidados ao idoso... Em termos de situações 
explícitas, a questão básica da alimentação, em determinadas situações é complicado alimentá-los, pronto, fazer preparação para 
dar a alimentação para dar aos idosos em determinadas situações, também, convenhamos que pronto, isso acontece. Pronto... 
Existe também a questão da higiene pessoal, muitas vezes há a situação da água ou outras circunstâncias pronto, mais gravosas, 
se fossem situações de menores provavelmente eram tratadas mas na situação dos idosos muitas das vezes passam ao lado e 
também na deficiência... Posso falar também das situações de, é assim, mas depois também não há o acompanhamento muitas 
das vezes de ajuda directa e não pode é ser com a força...  

NB FG3 



 

11 5:06,2 - 
6:28,3 

1,43% Quando penso nesse tema vejo... pelo menos que à cabeça vêm-me fórmulas ou ideias sobre essa parte que foi referida aqui, 
de... da dificuldade de cuidados continuados, não é, cuidados essenciais que conduzem a outras situações mas também tal como 
foi referido na sessão da semana passada, a ideia de quer violência às vezes de... pronto, cometida, originada entre as próprias, 
pelas próprias famílias sobretudo em situações que dependem às vezes do beneficiário e não só e que temos conhecimento pelo 
trabalho regular desde a situação, portanto, há situações originadas pelos próprios filhos em que ao longo do tempo há essas 
situações, pode haver situações que aí não digo que acontece tambem alguns idosos dependendo também da condição de saude 
dos proprios filhos e que tenham algum problema, de alguma deficiência, alguma manifestação que podem ou nao ter essa 
atividade que não participam da prática corrente, pode acontecer isso. Claro que tambem pode acontecer a situação do 
companheiro, não é, o companheiro, pode acontecer... 

CA FG3 

12 6:28,3 - 
8:35,3 

2,21% Há também de alguma forma, há outras formas que eu gostaria de depois se conseguissemos também falar um bocadinho que é, 
não sei se podemos chamar violência no sentido... mas que são agressões ou invasões da parte das pessoas, por exemplo, eu 
acho que nesse caso não só pôr o plano da familia, o plano de se poder ter a vida na rua, para uma outra situacao que pode ser 
também de assalto mas tambem a perspectiva e a actuação das instituições, que eu acho que há coisas de no tratamento das 
pessoas que se não são a violência logo declarada há muitas formas e também de diminuir as pessoas umas vezes mais 
conscientes outras vezes menos, mas diminuir as pessoas, e falo quer das instituições que possam acompanhar no dia a dia, quer 
na deslocação aos serviços, sei lá como finanças, como segurança social, como... É que há situações que podem não ser, vá lá, 
rotuladas de violência mas de alguma... como é que eu hei-de dizer... de respeito sobre as pessoas porque também, não nessa, 
talvez não nessa pergunta mas também acho que há uma situação que se deveria, pegando no lado que fragiliza as pessoas e que 
converte também aqui em vítimas e também há o outro lado, de potencial nas mulheres idosas que também carecem de serviço, 
por exemplo nós encontramos isso, que é, não só porque tendencialmente vivem mais tempo mas mesmo quando existe o casal, 
são as mulheres que recorrem aos serviços e que explicam às vezes e que solicitam apoio e apoio não só, pode ser apoio para a 
situação não da violência mas económica mas da familia ou que os homens não nem culturalmente provavelmente, eu acho que 
esse lado também é um lado muito, de perceber que as pessoas para além de terem imensa fragilidade têm essa força de poder 
pegar nas coisas e na vida e... e pôr-se a caminho, não é, porque às vezes os homens aparentemente podem declinar uma certa 
defesa mas não tem essa coragem entenda-se de poder apresentar essas dificuldades e necessidades, basicamente... 

CA FG3 

13 8:35,3 - 
11:00,2 

2,52% Eu, pronto, como fiz durante muitos anos atendimento a mulheres vítimas de violência também, embora minoritariamente mas 
também fui vendo mulheres idosas. Quando... quando... quando me deparo com a palavra maus tratos só me lembro de maus 
tratos entre marido e mulher, portanto e umas vezes, outras vezes também com filhos tal como também estava a referir há pouco 
mas maioritariamente era violência do marido. E toda a intervenção que era necessária fazer, primeiro prestar informação, às 
vezes alguma informação juridica, sobre o casamento, os bens, essas questoes, mas isso nunca interessa às mulheres idosas 
porque elas não querem muito a separação, elas não querem, também não é facil encaminhá-las para casas de abrigo, mas logo 
porque as casas de abrigo como eu referi também na semana passada, as casas de abrigo têm um limite de idade e uma idosa 
portanto com mais de 65 anos já pode ir para um lar e as casas de abrigo não recebem, muito raramente recebem pessoas com 
esta idade. Depois porque também elas também não é essa a questão que elas pretendem... Porque elas, é o marido delas, foi o 
pai, é o pai dos filhos, é o companheiro de uma vida inteira, elas não querem separar-se dele, elas gostam dele e acham que deve 
ser para toda a vida, o relacionamento deve ser para toda a vida, o que elas queriam era separar-se da violência e às vezes quase 
que nos vão pedir por amor de Deus para irmos falar com eles para ver se eles paravam de uma vez, mas isso é evidente que nós 
não podemos colocar-nos nesse papel, não é, não é esse o nosso papel, e às vezes o que eu consegui em algumas situações ainda 
antes de ser crime publico e em articulação com o Ministério Publico, duma forma informal porque nós não tinhamos o 
Ministério Público na rede onde eu estava a trabalhar, também já falei nisso na semana passada, é melhor referir novamente... 

GB FG3 

15 12:31,6 - 
12:33,9 

0,04% E elas iam ao atendimento por iniciativa própria? NB FG3 

16 12:33,9 - 
12:42,2 

0,14% Iam. Iam pedir ajuda... o que elas queriam era que a gente acabasse com a violência, que ele parasse, que ele 
parasse de lhe bater... 

GB FG3 



 

18 12:48,4 - 
13:21,5 

0,58% Não, não é. E é muito difícil porque estas são as mulheres que tiveram a coragem, decidiram ir pedir ajuda e deve haver... se 
calhar já estavam naquele limite, com a coisa se calhar pontual com aquela regularidade, com, apesar de ser com alguma 
regularidade, não é? Se calhar se fosse aquela violência pontual de 3 em 3 meses porque vem com um copinho a mais e não vem 
bem disposto, se calhar... sendo que elas também nunca pretendem a separação... É quase certo... 

NB FG3 

19 13:21,5 - 
13:30,8 

0,16% Situações pontuais que provavelmente nem sequer são ponderadas... GB FG3 

20 13:30,8 - 
16:09,3 

2,76% É por isso que eu também estava a referir, àparte aquilo do filho ou neste caso do próprio marido, é importante perceber que é 
uma coisa cultural e também seria muito interessante perceber que em relação a uma instituição que colaborou em pequenas 
coisas na iniciativa, que foi a Apoiar portanto, a Associação Apoiar na parte de apoio neste caso aos ex combatentes, não é, 
especialmente da parte marcadamente da guerra colonial, em que as pessoas que estavam lá não diziam directamente as coisas 
mas as mulheres é que tinham também que referi-los e com certeza tinham sofrido na pele todos aqueles problemas de stress 
pos-traumatico, não é, desde quando? e outra coisa que também na altura, na semana passada quando aqui estive, estava a 
lembrar-me e depois não falei, ainda neste caso dentro vá lá, do interior de um casal digamos assim, os jornais diziam há pouco 
tempo, pronto, divulgavam a situação de uma senhora que viviam apoquentada e que o marido lhe dava uns tabefes e umas 
coisas que, o senhor com 80 anos e a senhora com 76 anos em que agora uma notícia portanto posterior sobre esse assunto dizia 
que o velhote, portanto o marido, tinha ficado inibido de deslocar-se àquela freguesia do concelho e nem isso o indivíduo estava 
a cumprir porque aparecia lá com o carro, embora a senhora estivesse numa, dentro de uma instituição para também um apoio 
psicológico sobre se ela penso estava, provavelmente estava, não digo directamente mas poderá acontecer de, a pessoa por um 
lado está a sentir-se aliviada mas por outro lado se calhar ao mesmo tempo está a trabalhar coisas e está a tomar consciência da 
sua real situação. Portanto essas pessoas como qualquer ser humano sabe portanto certas coisas e a pessoa também deve uma 
situação em que nada... e assume a sua condição daquela forma e aí é que é a dificuldade de depois também trabalhar, não é, 
porque pronto, é a mesma situação quando aqui se recebe gente, não, não tem a ver directamente mas na situação de muitas 
vezes as pessoas quando vão fazer o processo de tratamento, a culpa e outras coisas aparecem porque estão a trabalhar coisas. E 
aí também ficam frágeis perante certas coisas porque aquilo que existia antes, que no fundo, o seu comportamento passado 
levasse e justificasse tudo, começa a haver alguma mágoa da coisa que fizeram para... Agora isto no caso de não sei como é que 
se sai disto do casal, seria a prisão daquele senhor? para dar uma mensagem, por muito que tenha uma idade avançada, o que é 
que seria? não sei se seria uma boa ... uma censura social ok, há com certeza mas qual é a mensagem que se passa também, não 
é? 

CA FG3 

21 16:09,3 - 
16:52,9 

0,76% Mas é assim, se houvesse prisão, e se isso saísse para a sociedade e para as outras pessoas que estavam na mesma circunstância 
de certeza que ia reduzir o recurso à legislatura porque diziam “então mas eu agora fui pedir ajuda e o meu marido vai preso, 
depois eu fico... ainda é pior!” Se elas não querem... elas não querem fazer mal, exactamente elas não querem fazer mal. Elas só 
querem que ele páre. E isso tentam sempre, quando vão pedir ajuda, pensam sempre que nós temos como fazer parar a violência. 
E nós não temos, nós não temos receitas milagrosas. Nós ajudamos a minimizar problemas, não se consegue acabar com os 
problemas... 

GB FG3 

22 16:52,8 - 
17:15,4 

0,39% E às vezes até há uma censura social ao contrário, que é lembrar o tratamento, e não que a pessoa pagou por aquilo que fez, não 
é? Portanto é a voz dos outros, pagou qualquer coisa mas isso muitas das vezes pode acontecer o marido não ser a unica, mas ter 
também de certa forma mesmo no meio desta legislação complicada, a unica referência, ou que é muito importante, 
mentalmente na construção de vida das pessoas, julgo eu. 

CA FG3 

23 17:15,4 - 
18:02,3 

0,82% Não... pelo próprio processo, pelo próprio desenvolvimento da vida porque eles até depois mesmo nas relações, mesmo que o 
casal tenha filhos e tenham família alargada, a grande verdade é que nós e vocês estamos cada vez mais isolados, então a pessoa 
nesta idade acaba por ter um bocadinho de regresso àquilo que tem de mais próximo, geralmente os filhos estão em fase activa, 
não sejam rodeadas pelo casal, pronto. A perspectiva será de eu eventualmente olhando, interferir na vida conjugal como na 
vida e na felicidade do meu filho, ou dos meus filhos, e vou ser uma sobrecarga. Porque é verdade, a perspectiva deles, muitas 
vezes, é assim... 

NB FG3 

 



 

 
 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

30 8:01,1 - 
8:03,5 

0,05% Agressões... físicas e psicológicas. FG FG4 

31 8:03,5 - 
8:09,4 

0,11% Agressões físicas é a primeira coisa que vem à cabeça... sem dúvida... SN FG4 

32 8:09,4 - 
8:24,3 

0,29% Eu vejo duas, vejo as físicas e as psicológicas... Não especificamente físicas... FB FG4 

33 8:24,3 - 
8:33,8 

0,18% As físicas é o que primeiro vem à cabeça agora se formos entrar mais profundamente... a negligência, o abandono... VeC FG4 

34 8:33,6 - 
8:47,0 

0,26% Eu penso que a violência psicológica, em termos de proporção, é superior à violência física... sem dúvida... portanto eu 
quando penso nesta questão, penso nas duas. 

FB FG4 

36 8:52,4 - 
8:59,1 

0,13% Não, concordo, as duas estão a par uma da outra, a física não consegue separar-se da parte psicológica... FG FG4 

37 8:59,1 - 
9:05,2 

0,12% É preciso um maior número de violência psicológica para chegar à violência física... VeC FG4 

38 9:05,2 - 
9:06,3 

0,02% Às vezes nem chega à física... FG FG4 

39 9:06,3 - 
9:27,1 

0,40% Exactamente e a psicológica é terrível! tem mais efeitos nefastos do que... do que a física, a física cura, passa enquanto 
que a outra é como se fosse uma erosão, um desgaste, não é? E isso tem um efeito muito pernicioso na saúde... 

FB FG4 

40 9:27,1 - 
9:44,0 

0,33% Portanto apesar de não ser propriamente a primeira que vem à cabeça, é reconhecido que a violência psicológica é de facto 
importante. Mas genericamente, ouvindo falar em maus tratos de mulheres idosas, o que vem à cabeça é a física... 

CS FG4 

41 9:44,0 - 
9:46,1 

0,04% Sim, acho que sim... SN FG4 

42 9:46,0 - 
9:47,1 

0,02% À excepção do psicólogo...  CS FG4 

43 9:47,1 - 
9:50,0 

0,06% Não, é as duas, as duas... FB FG4 

44 9:50,0 - 
9:55,9 

0,11% Não, para mim a primeira coisa em maus tratos é a questão física, a primeira coisa que ocorre... é claro que tudo o resto 
depois... 

CJ FG4 

45 9:55,9 - 
10:23,1 

0,52% O problema é, então com os idosos, os maus tratos é muito abrangente, como já falámos há pouco... O abandono, a 
negligência, a falta de cuidados médicos, o afastamento da família, ... são às vezes muito mais graves do que se tivermos 
apenas uma violência física... 

VeC FG4 



 

46 10:23,1 - 
11:02,3 

0,76% Aliás o simples facto de ser considerado "não pessoa" é... é violento, não é?... ser um fardo... porque a violência física 
sobre um idoso acho que não é tão forte como por exemplo se formos comparar com uma jovem, com uma mulher jovem, 
não é? Bater num idoso parece ser assim um bocadinho mais... porque aquela pessoa não tem capacidade de resposta...  

FB FG4 

49 11:08,2 - 
11:53,8 

0,88% Até porque o dar a volta, esta é a minha opinião formada já há bastante tempo visto que tenho alguns processos de maus 
tratos e violência sobre idosos, o dar a volta de uma mulher vítima de violência doméstica, uma mulher nova vítima de 
violência doméstica, mas tem toda uma vida para dar a volta, uma mulher idosa vítima de violência doméstica já não tem 
tempo nenhum para dar a volta. O tempo de vida é mais escasso, acaba por ser muito mais forte de ultrapassar ou 
ultrapassar vai ser mais difícil, não sei se me fiz compreender... Uma mulher idosa para ultrapassar uma forma de 
violência ou de mau trato tem muito mais dificuldade de ultrapassar do que uma mulher jovem porque a mulher jovem 
tem muito mais tempo para conseguir dar a volta, para procurar apoios de muito mais formas, de dar a volta. Uma mulher 
idosa já teve toda a sua vida... 

CJ FG4 

50 11:53,8 - 
11:58,9 

0,10% A mulher idosa, a unica forma que tem de ultrapassar é a resignação... FB FG4 

51 11:58,9 - 
12:10,2 

0,22% Acabam por, digo eu, ser maltratadas por aquele ser humano, se calhar de quem mais tratou ou de quem mais cuidou ou a 
quem mais deu carinho... 

CJ FG4 

52 12:10,2 - 
12:36,9 

0,51% Temos aqui duas vertentes, não é?, é os maus tratos inflingidos por exemplo num lar, não é? que é aquelas pessoas com 
quem estamos para cuidar, ou seja, com quem os idosos não têm, se calhar vão criar uma relação afectiva com estas 
pessoas, mas não é a mesma coisa uma chapada ou um empurrão de uma técnica ou de uma ajudante de um lar, não tem o 
mesmo significado que dado por uma filha, não é?... ou um filho... ou por um marido... 

VeC FG4 

54 13:01,3 - 
13:03,5 

0,04% No contexto familiar já eram. FB FG4 

56 13:05,1 - 
13:38,3 

0,64% Mas muitas vezes acontece o reverso também, que estavamos aqui a falar há pouco, que é aquele idoso, e estou a referir-
me a idoso no geral, mulher/homem, que é neste momento vítima de violência no contexto familiar por, exactamente por 
vingança. "Agora sou eu, agora é a minha vez..." e aquele filho não criou laços suficientes para se tornar um protector 
daquele idoso que é pai ou é mãe. Não é?... 

VeC FG4 

57 13:38,3 - 
14:25,3 

0,91% Às vezes sim, às vezes não... agora estavas a falar e agora mudei de conversa de repente... às vezes sim, há mulheres 
idosas vítimas de violência que já foram vítimas de violência anteriormente, há outras que não e de repente passaram a ser 
vítimas de violência porque simplesmente tornaram-se um fardo para um filho, tornaram-se um fardo para um familiar 
próximo... era autonomas, por exemplo, e tiveram um AVC e tiveram de ficar acamadas ou doentes, precisam de ajuda de 
outra pessoa... e de repente tornaram-se um fardo para aquela pessoa e depois lá está aquela questão da ajuda ao cuidador, 
não é?, que também não existe... Aquela pessoa ficou ali de repente com aquela obrigação de cuidado e também não sabe 
o que é que há-de fazer... 

CJ FG4 

58 14:25,3 - 
14:42,8 

0,34% E quanto mais pessoas existem com a responsabilidade de cuidar daquele idoso, pior, os idosos que têm uma série de 
filhos, por exemplo, empurra-se de uns para os outros... e mais se desresponsabiliza cada um deles... 

VeC FG4 

59 14:42,8 - 
14:53,8 

0,21% Isso também não é, isso na minha opinião também não é o geral, quer dizer... não é o geral, não é o particular... não quer 
dizer que todas as famílias sejam assim mas há algumas que infelizmente são... 

CJ FG4 

60 14:53,8 - 
15:01,6 

0,15% Infelizmente não tratamos com as que funcionam bem... SN FG4 

125 33:12,8 - 
33:15,1 

0,04% Mas hoje em dia com o crime público já não é bem assim... VeC FG4 



 

144 37:55,3 - 
38:06,3 

0,21% Têm por acaso ideia de quantos idosos morrem por mês em Lisboa? Muitos... Muitos mesmo... FB FG4 

145 38:06,3 - 
38:14,1 

0,15% Mas ao abandono ou... por... digamos opção?... VeC FG4 

146 38:14,1 - 
38:26,4 

0,24% Não sabemos, mas as pessoas são encontradas mortas... não por familiares, por terceiros, por equipas de socorro.  FB FG4 

147 38:26,4 - 
38:30,8 

0,08% Sim, ultimamente na comunicação social tem havido imensos... SN FG4 

148 38:30,8 - 
38:49,1 

0,35% Isso já acontece há muitos anos... até nas aldeias acontece às vezes... mesmo naquelas zonas onde há mais proximidade da 
população também começa a acontecer... Lisboa, pronto, Lisboa, Porto, as principais cidades, isso sempre aconteceu...  

ViC FG4 

149 38:49,1 - 
39:03,0 

0,27% Eu recebo aqui no telemóvel as notícias... pronto, das equipas de socorro quando há cadáveres... e este mês já recebi umas 
7 ou 8... 

FB FG4 

 

 
 

Preconceito em relação a idosos 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

44 29:19,4 - 
31:33,7 

2,82% Então, na sociedade há, já percebemos depende de como se formam culturalmente e posso dar um exemplo mais concreto: 
como pivot, na televisão, homens podem apresentar o telejornal aos 50 ou aos 60 anos; uma senhora com 60 anos já não está 
apresentável para estar na televisão. É uma situação perpetuada ao longo do tempo... Não há papeis... enquanto que os homens 
vão aparecendo na televisão, sei lá, falando do Carlos do Carmos, do Ruy de Carvalho, por aí fora, continuam a ter papeis e 
continuam a estar em publico, se olharmos, as co-protagonistas são sempre jovens, e são casos muito pontuais de senhoras que 
chegam aos 60 anos a representar... E é impensável fazerem um papel sedutor! E acho que subliminarmente, no nosso 
subconsciente vai ficando essa ideia, essa noção. A propósito de envelhecimento, lembro-me de haver um filme antigo, do 
Fred Astaire, em que ele fazia de galã e contracenava com a Ginger Rogers, e ele já com mais de 60 anos continuava a fazer 
de galã o que numa mulher era impensável... e acho que depende um bocado da moda, do cinema, o que é impensável ou 
aceitável socialmente vai-se perpetuando... nesse aspecto acho que os homens são mais favorecidos culturalmente. 

PP FG1 

45 31:33,9 - 
31:48,5 

0,31% Eu já não tenho essa perspectiva... (risos) Falou no facto dos apresentadores...A Maria João Avilez costuma dar aquelas 
entrevistas na televisão... 

PN FG1 

46 31:48,5 - 
31:53,4 

0,10% Como pivot, estou a falar como pivot, diariamente, uma mulher é impensável! PP FG1 

47 31:53,4 - 
32:46,9 

1,12% Mas é assim, isso também é dos papeis da mulher, não é? A mulher tem os seus netos e quer ficar em casa... Muitas delas se 
calhar querem, já tiveram a sua vida activa na televisão e querem depois cuidar dos netos e da família...Agora nessa parte de 
entrevistador, a Maria João Avilez, ... Isso não é a televisão que diz "essa não que já não tem fisionomia para estar na 
televisão" acho que não, isso é da cabeça das pessoas... eles escolhem as pessoas pela inteligência, pela... 

PN FG1 

48 32:46,9 - 
33:29,2 

0,89% Mas fala da Maria João Avilez que é comentadora, e isso aparece na televisão, enquanto comentadora, enquanto vereadora, 
enquanto deputada. Eu refiro-me a um locutor, alguém que trabalhe nisso todos os dias, como o Mário Crespo... dê-me um 

PP FG1 



 

exemplo de uma senhora com 50 ou 55 anos que todos os dias seja o pivot! As televisões não fazem isso. Nos hoteis fazem a 
mesma coisa, na recepção, por exemplo, não se põe ninguém com 60 anos, mulher...  

49 33:29,2 - 
34:02,6 

0,70% OK mas nessa parte aí... não concordo... não concordo porque... acho que não são as empresas a fazer isso, são as próprias 
pessoas a retirar-se a partir dum certo momento. E as mulheres retiram-se muito mais cedo da vida activa do que os homens e 
isso... porque querem, porque acham que já trabalharam e acham que têm a parte da família para cuidar. 

PN FG1 

50 34:02,6 - 
35:44,7 

2,14% Bom... eu, de facto, por exemplo em termos da das representações na comunicação social concordo muito aqui com a PP. 
Pegando um bocadinho na perspectiva sobre o envelhecimento em Portugal e sobre esta questão também dos maus tratos... O 
que eu vi ao longo destes anos todos é que há de facto uma representação deste do velho, pobrezinho e que mora longe que e 
de facto não se quer olhar para esta população, ou seja, ninguém se identifica com esta população, ninguém acha que vai ser 
esse velho. A minha experiência é que estão redondamente enganados porque... nem o poder económico, as pessoas acham 
que o dinheiro faz a diferença, não faz a diferença enquanto as mentalidades não estão a mudar e portanto essa é uma muito 
angústia muito grande que eu tenho, porque eu vejo que tenho neste momento poderes para fazer alguma coisa, de transformar 
e sensibilizar essa educação, a pessoa de facto nas varias fases da sua vida, não se identifica e não acha que vai ser aquela 
pessoa...De facto a minha experiência é que está enganada e em relação aos maus tratos têm uma ideia pré-concebida que faz 
com que as pessoas não tenham consciência, muitas vezes, dos maus tratos que dão a esta população.  

ML FG1 

69 48:53,6 - 
50:57,2 

2,59% São as mentalidades, claro, mas muitas vezes é o próprio... muitas vezes eram os idosos que ligavam e diziam "eu estou a 
pensar fazer esta doação a uma instituição ou a um sobrinho..." quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém, depois o que eu 
perguntava era: "a senhora já viu algum sítio onde se paga adiantado? se de facto pretende que cuidem de si, pode dar o 
dinheiro à instituição todos os meses... ou faz uma doação de futuro, mantendo agora todos os direitos... não entrega a 
condução da sua própria vida" Não se entrega todo o poder a uma pessoa que fica encarregue de todos os cuidados deixando o 
idoso sem alternativa de cuidados... se estiver incapacitado é diferente mas se não, mas entregar a condução de toda a vida, em 
certos casos pode... a questão das expectativas na condução da própria vida tem... 

ML FG1 

134 01:38:29,0 - 
01:38:34,9 

0,29% Se reparar, quando as pessoas falam dos idosos, falam sempre "deles", nunca dizem "nós". ML FG1 

135 01:38:35,0 - 
01:38:41,9 

0,36% Nós vamos ser novos para sempre! (risos) PP FG1 

136 01:38:42,0 - 
01:38:51,9 

0,51% Normalmente os idosos são sempre pelo menos 10 anos mais velhos do que nós, portanto quando eu tiver 60 os idosos vão ter 
70 e quando eu tiver 70 os idosos vão ter 80... (risos) 

CS FG1 

138 01:39:35,0 - 
01:39:54,9 

1,01% Os idosos são sempre os outros... Havia uma senhora com 101 anos que me dizia "mas eu olho-me no espelho e não me vejo, 
não sou eu", os velhos são sempre os outros... mas na verdade, os velhos somos nós...  

ML FG1 

141 01:40:47,0 - 
01:41:36,9 

2,49% O idoso é sempre um idoso, cheira mal, é feio, vamos fechar os olhos a isso, temos a tendência para fechar os olhos ao que é 
desagradável, e estamos falar como senso comum, e aliás os contributos mais depressa se vêem nas revistas às criancinhas, 
fica bem nas revistas e assim, do que um idoso. Por acaso isso já mudou um pouco, acho que já se vê mais... no entanto 
comparativamente... acho que mudou um bocadinho... aqui há 10 anos atrás era pior...  

PP FG1 

142 01:41:37,0 - 
01:45:25,9 

11,30% Eu acho que... concordo com essa questão dos idosos são outros... e por outro lado é uma parte da nossa vida, é mais uma 
página da nossa vida adulta... É uma continuidade... Como é que separamos isso?! Por outro lado eu acho que há um trabalho 
, continua a haver um trabalho que precisa de ser feito com os técnicos, os próprios técnicos, que têm muitas ideias pré-
concebidas, por um lado porque estão limitados, como todos nós, às circunstâncias, portanto à população portuguesa. e muitas 

ML FG1 



 

vezes a população portuguesa é um conjunto de problematicas de várias ordens que não tem só a ver com o facto de ser idoso. 

 

 
 

ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

34 18:37,5 - 
19:39,5 

0,78% E depois na sociedade, portanto nós, portanto, uma das coisas que eu acho é que nós somos formatados durante a vida que a 
vida vale enquanto nós somos produtivos, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós dispensamos qualquer coisa aos outros, a 
partir do momento em que deixamos de fazer isso, a vida perde sentido e certas pessoas acham que são um estorvo, já não 
conseguem correspoder também às expectativas dos outros, e acham que depois os outros têm essas expectativas em relação 
a eles...  

FC FG2 

36 19:57,6 - 
21:39,1 

1,28% poderá haver alguma apatia das pessoas e desvalorização da pessoa idosa, eu acho que isso tem um bocadinho a ver com uma 
questão cultural e culturalmente varia um bocadinho de país para país... 

SB FG2 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

71 18:48,1 - 
18:58,2 

0,19% E não fala no estigma pelo facto de ser idoso, por si só... para muita gente é um estigma... FB FG4 

108 26:13,2 - 
26:52,4 

0,76% Há por exemplo a ideia de que os filhos tomam conta do dinheiro, tomam conta de tudo, ou melhor, os filhos é que decidem o 
que os idosos resolvem ou o que os idosos fazem... eu acho que é geral, quando nós dizemos por exemplo "Ah o filho da Dona 
M... tem estado a tratar do bilhete de identidade dela", por exemplo, a pessoa "ah pois, pois, tem de ser" Nem pensamos que a 
Dona M... tem capacidade para tratar do próprio bilhete de identidade, não, os filhos... eu acho que em geral pensa-se que 
quando a pessoa chega a uma certa idade os filhos é que tomam conta de tudo o que tem a ver com aquele idoso. 

CJ FG4 

109 26:52,4 - 
26:54,4 

0,04% Mas isso é visto pela sociedade como um bem, o facto...  FG FG4 

110 26:54,4 - 
26:56,3 

0,04% É visto mas não é! CJ FG4 

111 26:56,3 - 
26:58,6 

0,04% Mas os idosos também se podem demitir dessa responsabilidade... FB FG4 

112 26:58,6 - 
27:45,8 

0,91% Sim mas o que eu estou a dizer, eu estou a falar da própria ideia que ocorre, digo eu, "Então a Dona M... está boa?", "Está, 
está, o filho dela vai tratar de qualquer coisa", "Então mas ela não... ela estava ainda bem e capaz...", "pronto, está bem mas o 
filho está a tratar..." É normal, digo o eu, a partir de uma certa idade é normal os filhos tomarem conta de todas as situações 
que os idosos têm que fazer apesar de eles terem capacidade para o fazer... Acho que isso de certa forma acaba por ser uma 
ideia geral... No meu entendimento, enquanto o idoso tem essa capacidade, acho que os filhos não têm que tratar das coisas 
dos pais enquanto os pais não decidem que querem ser tratados... Esta é a minha opinião... 

CJ FG4 

113 27:45,7 - 
27:49,2 

0,07% Enquanto não pedirem apoio... enquanto não pedirem... FG FG4 

114 27:49,2 - 
27:53,6 

0,08% Sim... Acho que nós temos, todos nós, como filhos... CJ FG4 

115 27:53,6 - 
27:56,6 

0,06% Mas é visto bem pela comunidade o facto do filho apoiar o idoso... FG FG4 



 

116 27:56,6 - 
27:59,7 

0,06% Tudo bem mas ninguém perguntou à idosa o que quer... CJ FG4 

117 27:59,7 - 
28:14,1 

0,28% O problema também se calhar é esperar que o idoso peça, também se calhar nunca vai pedir... Ele se calhar vai... vai acabar 
naquele ponto em que ele não pode fazer mas também não quer pedir e há ali um conflito...  

VM FG4 

118 28:14,1 - 
28:39,4 

0,49% Depende de pessoa para pessoa, depende de família para família, eu pelo menos já vi filhos a dizerem "Ah eu fiz não sei o quê 
à minha mãe", "Então mas a sua mãe já não é capaz?", "É capaz mas eu é que fiz! Eu fiz porque sim e a partir de agora eu é 
que faço, sou eu que decido, eu é que... ela é velhota!" Só porque já é velhota... 

CJ FG4 

123 32:22,3 - 
32:43,5 

0,41% Eu estava a falar noutras situações, estava a falar nalgumas situações em que os filhos decidem pelos pais apesar de eles terem 
todas as capacidades... e depois como são os filhos, os pais também não têm coragem, como a VM disse, também não têm 
coragem para dizer "Ah mas eu queria tratar eu disso" e os filhos tomam o partido de "Não, a partir de agora trato eu".. 

CJ FG4 

 

 
 

Preconceitos violência sobre idosos e sobre mulheres idosas 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

52 38:34,0 - 
39:04,6 

0,64% Isto acontece nas famílias mas também acontece nas instituições, que é "eles estão sob a nossa responsabilidade, sob a nossa 
protecção e se acontece alguma coisa a responsabilidade é nossa" e portanto este limite do direito da pessoa às suas próprias 
opções por... boa fé... é um dos grande mitos sociais que existem...  

ML FG1 

57 41:21,6 - 
41:32,1 

0,22% Portanto, uma das ideias pré-concebidas que podemos dizer que existe é que maus tratos é bater ou é algo muito mais óbvio ou 
muito mais...  

CS FG1 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

38 23:30,8 - 
23:46,0 

0,19% Eu acho que em relação a esse sofrer de violência ou maus tratos, ou ver a questão do género relativamente a essa questão, eu 
acho que tem um bocadinho a ver com a questão da auto-estima das pessoas... eu acho...  

SB FG2 

42 28:18,7 - 
28:57,2 

0,48% Por outro lado, a mulher também, dada a... vamos lá a ver, os quadros mentais que nós temos em relação à mulher e à 
educação da mulher, a mulher pode também ser mais vulnerável a determinados actos de violência do que o homem, também 
por causa daquilo, portanto, a mulher é mais passiva, normalmente é mais... pronto, é mais a cuidadora, não é?, e isso também 
faz com que possam existir mais determinados actos de violencia em relação à mulher que em relação ao homem que não 
existem... 

FC FG2 

45 29:44,9 - 
30:06,7 

0,27% Não, não, focando violência sobre idosos, se a sociedade olha para isto, para este fenómeno, para estes actos, de alguma forma 
particular, em geral, ou se é uma questão vista caso a caso ou sem... sem conotação, digamos assim... 

CS FG2 

46 30:06,7 - 
32:52,2 

2,08% Eu acho que não, que é caso a caso...  SB FG2 

46 30:06,7 - 
32:52,2 

2,08% Também ainda há aquela cultura, por exemplo, ainda há um ditado qualquer que diz "entre marido e mulher ninguém mete a 
colher" ou assim, pronto, eu acho que as pessoas associam muita vez as questões dos maus tratos e isso a casa, em casa, 
portanto não é uma coisa para se falar, não é para discutir, e se se souber até se faz algum segredo... E depois às vezes como 
pode ser um aspecto doloroso da vida, e as pessoas acham que a vida só deve ser vivida em paz e boa, depois...  

SB FG2 



 

47 32:52,2 - 
33:30,5 

0,48% Eu por acaso acho que... os idosos consideram menos violência doméstica entre eles do que nós, agora como profissionais 
estamos também mais atentos, não é? Por vezes sinalizamos as pequeninas coisas que não achamos normais e poderão talvez 
amanhã vir a ser pior... os idosos não... eu acho que é mais na faixa etária deles não se dá... nem tem importância... nem se dá 
importância ao chega que foi assim um bocado mais...  

MP FG2 

49 33:33,2 - 
34:31,7 

0,74% Culturalmente são assim, não é?... habituaram-se assim... não sabem se calhar que hoje em dia isso dá direito a um 
determinado processo  

MP FG2 

52 35:28,3 - 
35:52,8 

0,31% Aquela questão do "quanto mais me bates mais eu gosto de ti", se calhar tem a ver com isso... as mulheres durante muitos anos 
pensaram que seria uma forma de carinho ou de afecto, uma forma de chamar a atenção...  

SB FG2 

53 35:52,8 - 
37:19,5 

1,09% Eu acho que nós estamos a mudar um pouco o paradigma da vivência em sociedade... portanto eu sou apologista de que a 
família é uma das células mais importantes da sociedade e com importância essencialmente a nível emotivo...Eu acho que as 
pessoas foram educadas para terem de aceitar tudo aquilo que a vida lhes dava e proporcionava, o que... isso tem muito a ver 
com a falta de auto-estima como aqui já se disse mas também a falta de meios e o facto de as mulheres não terem tido 
independência ou pelo menos independência económica durante a maior parte da vida, o que depois leva a casos como o que 
referiu em que não há respeito... A mulher igualmente, também, a mulher que sofre este tipo de agressão psicológica, que ele 
na ausência dela foi logo ter com outra... ou seja, se calhar a mulher também não tem... prefere suicidar-se a pedir o divórcio, 
acho que devia ser era precisamente o contrário, ela devia era pedir o divórcio, quem fez o mal foi ele, não foi ela, ela não tem 
que sofrer ainda mais... portanto este é o problema que nós temos que combater... 

FC FG2 

54 37:19,5 - 
37:37,2 

0,22% O problema não está só no homem que fez isso, o problema está também na mulher porque a mulher permitiu que se calhar 
essas coisas acontecessem ao longo da vida e ela nunca teve uma atitude de... corajosa para dizer "eu não quero isto, eu não 
quero que a minha vida seja isto"... quando se reflete na sociedade...  

FC FG2 

55 37:37,2 - 
37:42,8 

0,07% Depois há questões culturais como a legitimidade, que provoca muito à pessoa... SB FG2 

56 37:42,8 - 
38:48,1 

0,82% Claro, mas o que eu acho que está a acontecer é uma mudança até de paradigma e as pessoas idosas já não são cuidadas unica 
e exclusivamente pela família, que é o que acontecia antigamente, e está a ser a sociedade no seu conjunto, através das 
instituições como nós aqui representamos, que está de certa maneira a apropriar-se deste problema e que está a ajudar a 
sociedade a resolvê-la no seu conjunto... Eu acho isso uma coisa muito luminosa e muito útil, e isso vai... está apenas a 
destapar muitos problemas que sempre existiram mas que não se falava, não se comentava e que o muito sofrimento que tem 
causado nas pessoas e que enquanto não tinham alternativa, não referiam... portanto tinham que "comer e calar", como se 
costuma dizer... E então eu acho que estas instituições que estamos aqui a representar têm esse papel fundamental que é alertar 
as pessoas para os seus direitos, os seus deveres, ajudar as pessoas a criar auto-estima, e fazer com que este tipo de situações 
não continuem a perpetuar-se... 

FC FG2 

57 38:48,1 - 
39:17,6 

0,37% Agora nós não podemos ter também uma visão também antiga, pronto nós temos pena das pessoas e nós temos que ajudá-las a 
saber que têm direitos, portanto nesse caso essa senhora, se eu tivesse contacto com ela, dizia-lhe, você tem todo o direito de 
pedir o divórcio, até porque provavelmente já os dois têm reforma separada portanto ela agora já não está dependente 
economicamente dele e acho que era até uma lição para outras pessoas... Portanto, isto não ajuda ninguém...  

FC FG2 

63 40:17,3 - 
40:26,2 

0,11% Ele se calhar também está carente e precisa de uma companhia, ela é que se calhar coitada... SB FG2 

69 41:45,6 - 
42:19,5 

0,43% No geral acham que aquilo não lhes diz respeito, ou seja, ou a família tem de cuidar disso ou a instituição... não sou eu como 
cidadão que tenho que me preocuparcom a violência sobre idosos, "ah isso a família que resolva, as instituições, a segurança 
social que tome conta dessas coisas"... Acho que há um pouco essa ideia pré concebida na sociedade... 

FC FG2 



 

70 42:19,5 - 
42:57,0 

0,47% Eu acho que a sociedade, aquilo de que se precisa na sociedade é compaixão, acho que é o termo que se aplica, eu acho que se 
as pessoas pudessem ver-se no lugar dos outros conseguir entender e até estar mais susceptíveis de estar atentos a algumas 
problemáticas que têm no prédio ou o isolamento do idoso, que é uma forma de violência também sobre as pessoas, não é? 
Portanto eu acho que as pessoas não estão mesmo atentas a isso porque isso não lhes diz respeito portanto não é visto como 
um problema... Mas é um problema das pessoas, estão ali... 

SB FG2 

71 42:57,0 - 
44:00,1 

0,79% Às vezes isso é da falta de resposta... a pessoa denuncia uma vez, denuncia duas vezes... MP FG2 

78 46:23,4 - 
46:58,4 

0,44% Pronto, eu acho que é assim, eu também, a mentalidade tem que mudar porque se eu não posso, se eu moro longe, se eu... eu 
vejo é de uma instituição, eu arranjo é uma senhora que venha cá tratar da minha mãe, é porque depois a senhora não quer ir 
para as instituições, calculamos nós que é com medo da filha, quer dizer mas qualquer dia a senhora tem falta de cuidados 
porque andou, andou, andou, andou e deixou andar...e a filha, a filha, a filha e as coisas acabam por...  

MP FG2 

80 48:02,1 - 
48:34,0 

0,40% Portanto eu acho também que isso mexe muito um bocadinho com a auto-estima das pessoas. O facto da pessoa ter uma vida... 
muitas delas daquilo que eu vejo, nessas circunstâncias, são... porque aquelas pessoas que sempre tiveram uma auto-estima 
um bocadinho mais... pronto, condizente com aquilo que seria adequado na vida de uma pessoa, não é?, que é o ter uma vida 
com um bem-estar razoável, eu acho que estas pessoas que sejam maltratadas em idosos são pessoas que tiveram muito 
poucas condições para ser felizes, acho eu, não sei... 

SB FG2 

82 48:49,4 - 
49:25,0 

0,45% Nós notamos muito ali, por exemplo, a diferença entre a mulher que já trabalhou fora e a mulher que sempre esteve em casa... 
na auto-estima, a nível de... por isso é que eu estou a pensar também nas divorciadas, quer dizer souberam pronto dar uma 
reviravolta na vida, quanto a isso também, o ter trabalhado, pronto, nota-se toda a diferença, a mulher idosa que nunca 
trabalhou ou que nunca trabalhou fora de casa, nota-se muito a diferença... 

MP FG2 

93 56:02,1 - 
56:34,4 

0,41% Houve, houve, evidentemente, mas houve um silência na sala que eu eu pensei "Estas pessoas estão a pensar onde é que está a 
verdade". A polícia também desmentiu logo, deu logo... mas a mentalidade da pessoa, da própria, era assim! E hoje, e 
concerteza foi para casa a pensar que era assim... 

MP FG2 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

53 38:34,7 - 
38:42,7 

0,14% Geralmente, o que se ouve é que com aquela idade já não consegue bater... "Que mal é que ele lhe vai fazer?!" NB FG3 

54 38:42,7 - 
38:45,7 

0,05% Isso é o básico, é verdade, é verdade, é... GB FG3 

55 38:45,7 - 
38:50,4 

0,08% Na boca do povo geralmente é o que se ouve... NB FG3 

56 38:48,4 - 
38:52,1 

0,06% E portanto falamos é de violência conjugal, neste caso... CS FG3 

57 38:52,1 - 
39:34,4 

0,74% Sim... porque para já porque a ideia que há de violência é a agressão, física, pronto, e é por exemplo uma ideia com que 
trabalhamos apesar de cada vez mais sabermos que a violência é algo bastante mais abrangente... Mas na generalidade acho 
que é a primeira ideia das pessoas, que é, porque depois vem do estereótipo também dos incapacitados,e do idoso enquanto 
pessoa doente, enquanto inactivo, porque depois vem também das associações, primeiro partimos do estereótipo do que é o 
idoso e depois passamos para a ideia de violência nos idosos com este modo...  

NB FG3 

58 39:34,4 - 
40:13,3 

0,68% Eu acho que há uma certa diferença na prática fazer alguma intervenção ou estar lado a lado com a dificuldade, porque até 
mesmo as pessoas estando lado a lado com a situação, acho que há aquela ideia de compreensão e solidariedade no sentido de 

CA FG3 



 

explicar a ideia, é diferente se for às crianças ou aos jovens do que se for uma mulher com outra idade, não é bater nos filhos 
mas não é se calhar a mesma coisa que um idoso... Ou seja, como é que é possível fazer uma coisa destas?!  

59 40:13,3 - 
41:19,4 

1,15% Posso dar um exemplo? Ao nível das casas abrigo, mesmo sem chegar aos maiores de 65, quando se trata de uma mulher já 
com 50 ou 60 anos, havia determinadas casas-abrigo que não aceitavam... Recusavam-se a receber mulheres com essa idade... 
Porquê? A ideia é, quando recebem uma mulher numa casa abrigo, algumas, porque nem todas são assim, ajudá-las a criar 
novo projecto de vida e a arranjarem emprego, e com estas mulheres já é mais difícil fazerem isso... E existe um período 
muito curto e naquele período têm rapidamente de arranjar um outro local ou outro projecto porque querem que elas saiam 
rapidamente porque... Ora com essa idade já vai ser difícil trabalhar... portanto é logo à partida um ...  

GB FG3 

60 41:19,4 - 
41:27,2 

0,14% E todas as mudanças, pronto, levam a uma fase de adaptação e acomodação mais prolongada... e ficam todos em risco... NB FG3 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

46 10:23,1 - 
11:02,3 

0,76% ser um fardo... porque a violência física sobre um idoso acho que não é tão forte como por exemplo se formos comparar com 
uma jovem, com uma mulher jovem, não é? Bater num idoso parece ser assim um bocadinho mais... porque aquela pessoa não 
tem capacidade de resposta...  

FB FG4 

47 11:02,3 - 
11:05,9 

0,07% Se nós já achamos uma cobardia bater numa mulher jovem, quanto mais numa idosa ou num idoso... CJ FG4 

48 11:05,9 - 
11:08,2 

0,04% Em termos morais e éticos... FB FG4 

107 25:44,8 - 
26:13,2 

0,55% Quando a população em geral ouve falar de violência sobre idosos ou sobre mulheres idosas em particular, há alguma reacção 
típica, há alguma ideia, independentemente do caso, alguma ideia que já existe antes e que seja direccionada para isto? 

CS FG4 

119 28:39,4 - 
28:47,2 

0,15% Eu penso que a CS tinha feito uma pergunta sobre violência também, não era? e não estamos aqui a falar de violência... eu não 
vejo isto como uma violência...  

FB FG4 

124 32:43,5 - 
33:12,8 

0,56% Cá está outra coisa de que nos estamos a esquecer... Estávamos a falar de violência, de preconceito, estamos a falar de pessoas 
idosas, aqui há uns anos atrás não se falava de violência doméstica... Ou seja entre marido e mulher ninguém mete a colher... 
E quando falamos em preconceitos, dizia-se sempre "Ela ainda hoje leva, ainda hoje leva porrada" mas não se falava em 
violência doméstica e ninguém tentava interferir...  

ViC FG4 

130 33:39,1 - 
34:07,7 

0,55% Mas estamos a falar que há 20 anos atrás os comportamentos eram diferentes... as atitudes eram diferentes... hoje em dia há 
maior abertura, há mais sensibilização, e torna-se... e é diferente, o preconceito é "aquela senhora é de outro tempo, em que 
ninguém se mete..." e elas próprias dizem às vezes que ninguém tinha que se meter, ninguém tinha que fazer... é complicado, é 
complicado...  

ViC FG4 

135 35:31,3 - 
35:55,2 

0,46% Portanto também em relação à violência há uma mudança na concepção de há uns anos para cá, no paradigma pelo menos na 
violência doméstica, do que nós achamos que está correcto ou está incorrecto, e do que devemos ou não devemos fazer...  

CS FG4 

 

 
 
 



 

Tipos de apoio 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

17 9:48,4 - 
10:47,3 

1,24% Depois pensava nas respostas para estas mulheres... de facto são insuficientes, não é?... Das duas uma, ou um local de apoio a 
idosos ou a casa abrigo, que como vocês diziam, não são necessariamente as melhores respostas para uma pessoa que está 
numa fase mais idosa, as necessidades que tem podem não ser propriamente as mesmas. 

ML FG1 

ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

75 45:48,1 - 
46:08,7 

0,26% A legislação também permite que os pais, não é, os idosos, possam fazer queixa dos filhos e pedir auxílio para, para, mas na 
verdade não podem porque é uma questão da tal auto-estima, os fracos recursos que tenham económicos...  

SB FG2 

76 46:08,7 - 
46:13,6 

0,06% Mas não têm apoio porque, está bem que a lei protege sempre os familiares...  FC FG2 

79 46:58,4 - 
48:02,1 

0,80% Sim só que o sistema depois também não permite... nós já tivemos várias situações, algumas situações de violência, 
marcadamente física e da qual eu fiz queixa, é um crime público, mas depois não há... porque a pessoa depois, ao longo de 
uma vida viveram ali naquele ambiente e portanto também não sabem viver de forma diferente, têm medo do 
desconhecido.Como as respostas a nível de apoios são tão fracos depois, são fracos em todos os aspectos, na admissão que é 
difícil mas depois também também a vida de lar é uma vida muito, muito, muito exigente para as pessoas, traz pouco para a 
vida das pessoas, dá-lhes uma cama e pouco mais do que isso, e portanto as pessoas preferem viver e estar a ser maltratadas 
na casa delas e sob os cuidados de alguém que lhes diz alguma coisa do que propriamente tornarem-se activas no seu 
processo, fazer queixa, pedir o divórcio, do que quer que seja.  

SB FG2 

112 1:06:47,1 - 
1:08:18,4 

1,15% Eu na minha experiência, eu acho que os profissionais todos, que são alguns jovens muito jovens, pronto, isto é, não são 
jovens em idade juvenil mas somos todos ainda novos, também têm alguma dificuldade em lidar com esta questão da 
violência... não sabem muito bem o que é a violência... ou a viveram, na questão familiar, e conseguem pôr-se... e perceber 
onde é que há violência ou não, ou se não a viveram depois têm dúvidas e medos e receios sobre o problema da violência. E é 
preciso também os técnicos estarem muito dotados da sua experiência, da sua experiência pessoal e profissional, para 
poderem agir. Porque eu noto que há um grande receio das pessoas em agir. Até de... alguns agentes da PSP... da minha parte 
é quase todos os dias... os agentes da PSP "mas não se meta nisso, não vá por aí, pronto, deixe lá estar, isso são coisas 
pessoais e familiares e ..." pronto e acho que os técnicos também têm um bocadinho de medo desta questão, porque isto 
implica a família, os direitos da família, o interesse do idoso, ou das pessoas idosas ou... em quererem efectivamente depois 
mudar de vida ou mudar de perspectiva de vida, e é muito difícil abordar esta questão.  

SB FG2 

113 1:08:18,4 - 
1:09:02,3 

0,55% É preciso um cuidado... e às vezes vemos até actos de violência como por exemplo ter feito a casa a um amigo e esse amigo 
se prontificar a cuidar da pessoa idosa e depois esse amigo desvincular-se, e isso também é uma forma de violência, não é?, e 
há sempre, quando estamos a falar de questões patrimoniais, familiares, é muito difícil e os técnicos que tanham muito... ou 
estão muito seguros profissionalmente e pessoalmente também, e conseguem impôr-se de certa forma bem perante os 
problemas ou então há um grande receio.Tudo o que mexe com justiça... mexe com a questão da justiça, não é?, e há sempre 
o tabu de ser testemunha ou ser... não é?, faz com que os técnicos receiem muito a questão da violência. 

SB FG2 

146 1:35:34,4 - 
1:37:45,0 

1,64% E também é um bocadinho quando envolve estas pessoas está dependente da sensibilidade do técnico, das instituições, 
portanto, a Santa Casa pode fazer coisas muito boas como também pode simplesmente não ligar... a ideia importante é a da 
preparação dos técnicos porque são os técnicos e não as instituições que resolvem os problemas.  

FC FG2 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

131 1:09:03,3 - 0,50% Apoios específicos... Lá está... Não... Por exemplo, a APAV atende qualquer vítima, seja homem, mulher, idoso, idosa, GB FG3 



 

1:09:31,8 criança... 

132 1:09:31,8 - 
1:09:52,8 

0,37% Mas a questão é aquela que estávamos a ver há bocadinho e que tem vindo a ser estudada que é: a resposta adequada para uma 
mulher jovem vítima de violência que é, em teoria, a retirada da situação, não é?, acabar com a situação através da remoção da 
vítima, geralmente em situação de idosos não é necessariamente a resposta adequada...  

CS FG3 

133 1:09:52,8 - 
1:10:08,2 

0,27% Não há... a questão de que há pouco falou, neste tipo de situação ou há resposta através das urgências ou através do serviço de 
lar... 

NB FG3 

134 1:10:08,2 - 
1:10:12,1 

0,07% Mas os lares públicos não é uma resposta específica para a situação de violência! GB FG3 

135 1:10:12,1 - 
1:10:22,9 

0,19% Não, lá está! Não existe um apoio na maioria das vezes... O apoio mais próximo da resposta adequada nesta situação...  NB FG3 

136 1:10:22,9 - 
1:10:36,6 

0,24% Mas vamos ver o seguinte, temos uma situação de um caso grave de violência, que toda a vida sofreu violência, maus tratos por 
parte do marido, aquilo chega a um ponto em que está de tal maneira grave que ela tem mesmo de ser retirada daquela 
situação...  

GB FG3 

137 1:10:36,6 - 
1:10:39,5 

0,05% Geralmente é através da Segurança Social... NB FG3 

138 1:10:39,5 - 
1:10:45,8 

0,11% Mas não consegue pô-la nos lares porque os lares têm listas de espera cheias de pessoas com este e outros problemas! GB FG3 

140 1:10:50,2 - 
1:10:51,2 

0,02% Não mas eu não disse que era específica... NB FG3 

141 1:10:51,1 - 
1:11:00,1 

0,16% Ah mas a questão é uma resposta específica para mulheres! E o que estamos a ver é que não existia! Portanto há as casas de 
acolhimento que não respondem e são encaminhadas para lar...  

GB FG3 

142 1:11:00,1 - 
1:11:21,1 

0,37% A resposta mais adequada que se fornece é lar... É lar. São as vagas de emergência da Segurança Social, é quando a situação 
chega a um extremo, as vagas de emergência da Segurança Social são válidas por 48h e eventualmente ficam um bocadinho 
mais...  

NB FG3 

143 1:11:21,1 - 
1:11:25,7 

0,08% Mas isso são 2 ou 3 dias! GB FG3 

144 1:11:25,7 - 
1:11:42,7 

0,30% Eu não disse que era adequado! Mas enquanto se está à espera de vaga, esta é a resposta que nós temos...  NB FG3 

145 1:11:42,7 - 
1:12:02,7 

0,35% À noite, em termos de situações de emergência... por exemplo, o trabalho que eu desenvolvi com a Linha de Emergência 
Social, eu conseguia explicar aquela história toda por ali fora, durante uma semana, porque depois aranjava uma casa-abrigo... 
Mas para uma idosa não há casas à espera!  

GB FG3 

146 1:12:02,7 - 
1:12:41,7 

0,68% Não, e eu fiz exactamente o mesmo mas com lar... e não estou a dizer que é adequado mas os lares geralmente têm pelo menos 
uma cama reservada, livre, para casos de contágio... E como é uma resposta financiada pela Segurança Social, essa vaga pode 
ser utilizada durante 48h mas se não houver resposta é renovado por mais 48h e a seguir por mais 48h e assim sucessivamente! 
E eu tive uma pessoa assim durante 3 semanas...  

NB FG3 

147 1:12:41,7 - 
1:12:44,6 

0,05% Sim mas ao fim de 3 semanas vai para onde?!  GB FG3 



 

148 1:12:44,6 - 
1:13:00,9 

0,28% Arranjámos vaga, a ideia é esperar que haja vaga num lar... supostamente com as novas normas da qualidade e segurança tem 
de haver um quarto vago por questões de isolamento e contágio... 

NB FG3 

149 1:13:00,9 - 
1:13:06,1 

0,09% Então e durante essa semana aparecia outra idosa com o mesmo problema... já não havia resposta!  SS FG3 

150 1:13:06,1 - 
1:13:23,2 

0,30% Uma pessoa em caso de contágio se estivesse isolada e ocupasse o quarto a Segurança Social do norte podia mandar para o sul 
e assim... Não é o mais adequado, de forma nenhuma, mas é a resposta que nós temos...  

NB FG3 

151 1:13:23,2 - 
1:13:30,1 

0,12% Não há, não há, não há... não há resposta! GB FG3 

152 1:13:30,1 - 
1:13:32,6 

0,04% Portanto a resposta à minha pergunta é não, nós não temos uma resposta específica para estes casos... CS FG3 

153 1:13:32,6 - 
1:13:41,0 

0,15% O grande problema é isto, e foi a situação com que me deparei... depois há a questão do encaminhamento, com pessoas idosas, 
não há... 

NB FG3 

154 1:13:41,0 - 
1:14:05,6 

0,43% É o desenrasque... É o desenrasque! É como às vezes fazíamos e punhamos uma vítima durante uma semana no quartel dos 
bombeiros porque não havia outro sítio para pôr... ou às vezes até passava a noite lá na esquadra...  

GB FG3 

155 1:14:05,6 - 
1:15:53,8 

1,89% O que pode acontecer se calhar a alguns... porque ao mesmo tempo também desafios do projecto, do programa, que envolvem 
vários projectos pelos países, pode haver, ou pelo menos se calhar era importante, estes serviços existirem e criarem 
equipamentos, portanto é a segurança social ou outro serviço social ou outro equipamento... se se consciencializam e se abrem 
também esse prolongamento, esse complemento, alguma situação que dê resposta física com aquela situação de autonomizar e 
aumentar o valor deste tema mas não isolar as pessoas, que devem continuar a interagir com a sociedade, com os 
equipamentos, e tal... A outra situação é que nos grupos de que vocês falam, que poderão ser ou vão ser os grupos de ajuda 
mutua, se não será também importante ou pelo menos complementar, não tem de ser o mais importante, se pelo menos alguns 
grupos podem ser constituidos com mulheres que são idosas mas que até não têm história de violência... porque podem tocar o 
tema, pode ser directa ou indirectamente... ou seja, se houver uma valorização, no fundo é, sensibilizar os idosos ou as pessoas 
que interagem com outras de maior idade, as idosas para que as idosas possam ter e poderá ser importante porque algumas 
poderão ser uteis e estar em situações que poderão não se reportar a elas mas depois envolverem outros... 

CA FG3 

156 1:15:53,8 - 
1:16:42,0 

0,84% Humanizar... Humanizar a divulgação do trabalho... eu acho que a resposta para este problema vai ser sempre muito difícil, 
porque, aquilo que eu estava a referir há pouco, as casas-abrigo quando recebem uma vítima de violência o que fazem é 
organizar um novo projecto de vida, não é? A casa é um sítio por onde ela passa e depois sai... A mulher idosa, pode também 
passar temporariamente por uma casa abrigo específica mas depois para onde é que sai de lá? Depois tem de ser para um lar... 
Porque já não tem idade...  

GB FG3 

157 1:16:42,0 - 
1:16:47,1 

0,09% O facto de ter mais de 65 anos não quer dizer que esteja dependente, não é? CS FG3 

158 1:16:47,1 - 
1:16:51,0 

0,07% Poderá mudar de casa... CA FG3 

159 1:16:51,0 - 
1:17:02,5 

0,20% A questão é que tem sempre um período muito curto e nesse período curto de certeza que não se resolve o processo no 
tribunal!...  

GB FG3 

160 1:17:02,5 - 
1:17:13,1 

0,18% A outra questão é: elas já não estão activas porque estão na idade da reforma e provavelmente a reforma que têm é... 
fantástica... que não, a maior parte das vezes não dá... 

NB FG3 



 

161 1:17:13,1 - 
1:17:31,2 

0,32% Está bem mas quando muito vai para tribunal e o tribunal até decreta o afastamento do agressor e ela pode voltar finalmente à 
sua casa só que este período não é compatível com o período que os tribunais demoram... 

GB FG3 

162 1:17:31,2 - 
1:17:47,0 

0,28% Há sempre um período limite... ela eventualmente terá de arranjar forma de ter... de fazer face, suporte financeiro e não só... e 
na maioria dos casos as pessoas não têm...  

NB FG3 

163 1:17:47,0 - 
1:19:02,2 

1,31% Mas neste caso é... terá que... fazer as questões, não só as questões dos grupos de ajuda mútua, pode também, elas podem 
existir e frequentar se acharem isso bem, grupos de ajuda mútua, mas uma espécie de sensibilização, de ajuda mútua mas 
técnicos, para os técnicos, ou seja, porque é interessante que haja um espaço para reflexão, ou seja, porque a mudança é feita 
também muito por dentro, o que é que pode acontecer? será bom alterarmos no imediato? no plano da dotação municipal pode 
haver esse, não só para as pessoas que sofrem de violência mas também com outras pessoas, supostamente porque também 
supostamente quando é a área das pessoas sem abrigo também estão convencionadas com as câmaras ajudas mas depois... 
vamos lá a ver, é preciso ver se há melhoras ou não há melhoras, mas pode acontecer que haja equipamentos abertos por aí.... 
ou as pessoas que não tenham que ir para o lar que possam ter acesso ao departamento de habitação ou...  

CA FG3 

164 1:19:02,2 - 
1:19:20,0 

0,31% No conjunto das respostas, porque normalmente quando há assim uma resposta da rede para este tipo de situações, também 
acaba por ser paga... as outras medidas, acaba por ser uma questão de listar as respostas sociais de que já dispomos noutras 
áreas de actividade... 

NB FG3 

166 1:19:29,2 - 
1:19:35,4 

0,11% Não há respostas específicas... há respostas para mulheres... há respostas para idosos...  CS FG3 

167 1:19:35,4 - 
1:19:38,5 

0,05% Mas para mulheres idosas vítimas não... GB FG3 

168 1:19:38,5 - 
1:20:16,5 

0,66% Por exemplo, em termos das respostas integradas, e o CA estava a falar na questão de dar preferência por exemplo na questão 
da habitação social, na questão dos lares a vaga de emergência neste momento fica disponível para uma situação de emergência 
porque está dependente do acordo de cooperação e está obrigado a disponibilizar essa vaga, mas a verdade é que há instituições 
em que realmente isso não acontece... podem ter 20 camas disponíveis mas se eu quiser que me cedam uma, não me cedem! 
Não é?...  

NB FG3 

169 1:20:16,5 - 
1:20:17,5 

0,02% Mas mesmo os lares privados com acordos com a Segurança Social têm que... GB FG3 

170 1:20:24,1 - 
1:20:27,9 

0,07% Com acordo, porque há vagas privadas... Os lares privados. NB FG3 

171 1:20:27,9 - 
1:20:32,1 

0,07% Aaaahhhh, os privados, pronto! GB FG3 

172 1:20:32,0 - 
1:20:40,6 

0,15% É que alguns destes projectos internacionais não têm também nenhuma ligação a privados que assegurem por exemplo a 
construção destes equipamentos...  

CA FG3 

173 1:20:40,6 - 
1:21:10,0 

0,51% A questão da vaga... e poder guardar uma vaga em termos de lar, por exemplo, eu lembro-me que foi uma confusão porque a 
senhora que eu acolhi estava num hospital, não conseguiam o encaminhamento e passou a noite no hospital e foi encaminhada 
a meio da noite...  

NB FG3 

174 1:21:10,0 - 
1:21:28,9 

0,33% Como esse exemplo que estava a dar, dos privados não terem acordo portanto não existindo acordos não recebem por cada 
utente que recebem... a que propósito é que haviam de ter lá uma vaga? como é que é colmatada financeiramente essa vaga?  

GB FG3 

175 1:21:28,9 - 
1:21:32,0 

0,05% Isso é uma questão da Segurança Social, que passa pela alteração da legislação... NB FG3 



 

176 1:21:32,0 - 
1:21:35,4 

0,06% Então mas a legislação vai mandar assim nos privados?  GB FG3 

177 1:21:35,4 - 
1:21:42,3 

0,12% Um exemplo de casa para idosos mais específica é a Casa do Artista... CA FG3 

 

Tipos de Violência 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

10 5:16,1 - 
6:04,2 

1,01% violência doméstica PN FG1 

11 6:04,0 - 
7:07,0 

1,32% não envolve só a violência física, para nós é também a coacção, pode ser psicológica PP FG1 

11 6:04,0 - 
7:07,0 

1,32% inflingir um mau-estar a esse idoso, pode ser físico, pode ser psicológico, pode ser emocional.Ocorre muito a chantagem 
emocional, que funciona como nesse caso "ou pagas tudo, ou fazes o que eu quero ou eu vou-me embora e tu ficas aqui a morar 
sozinha". E o idoso vive nesse receio de mudança 

PP FG1 

12 7:07,0 - 
8:12,8 

1,38% Queria só referir-me aqui ao folheto da PSP que diz que o abuso pode ser maus tratos físicos (como pontapear, esbofetear, 
atirar coisas), isolamento social (restrição do contacto com a família e amigos, proibir o acesso ao telefone, negar o acesso aos 
cuidados de saúde), intimidação (por acções, por palavras ou por olhares), maus tratos emocionais, verbais e psicológicos 
(acções ou afirmações que afectam a auto-estima da vítima e o seu sentido de auto-valorização), ameaças (à integridade física, 
de prejuízos financeiros) que eu já tinha falado nisso há bocado, violência sexual (submeter a vítima a práticas sexuais contra a 
sua vontade), controlo económico (negar o acesso ao dinheiro ou a outros recursos básicos, impedir a sua participação no 
emprego e educação). 

PN FG1 

17 9:48,4 - 
10:47,3 

1,24% Depois ocorre-me também, como se dizia há bocadinho, que os maus tratos são de muita ordem mas às vezes esta questão de 
mau-trato psicológico, da coacção e do abuso financeiro, ocorre muito mais do que se calhar o mau trato físico propriamente 
dito. Sendo que a partir dos ultimos anos já tem sido denunciado, como também falávamos na reunião anterior, às vezes 
também não há consistências. 

ML FG1 

18 10:47,3 - 
11:43,2 

1,17% Depois também há muitos maus tratos que vão de... duas coisas, uma certa ideia pré-concebida e aceite pela sociedade referente 
ao que é ser idoso, e, porque o próprio idoso tem uma ideia sobre si que tem a ver com condições sociais, com características 
socio-económicas e de instrução, ele próprio se demite e acha que não lhe cabe a si conduzir a sua vida... e portanto... e de 
facto... isto são maus tratos a um nível mais genérico e de que não temos muita consciência e que as próprias pessoas se 
colocam numa situação de vulnerabilidade. 

ML FG1 

52 38:34,0 - 
39:04,6 

0,64% Isto acontece nas famílias mas também acontece nas instituições, que é "eles estão sob a nossa responsabilidade, sob a nossa 
protecção e se acontece alguma coisa a responsabilidade é nossa" e portanto este limite do direito da pessoa às suas próprias 
opções por... boa fé... é um dos grande mitos sociais que existem...  

ML FG1 

58 41:32,1 - 
41:51,1 

0,40% Mau trato é físico... agora mau trato psicológico... acho que já começa a haver uma dimensão maior do mau trato psicológico 
do que há uns anos atrás mas há ainda esta violação dos direitos fundamentais que não estão de todo na perspectiva habitual do 
mau trato e muitas vezes não é perceptível... 

ML FG1 

61 42:40,0 - 
42:52,5 

0,26% A questão... às vezes há falta de meios, muitas vezes pode haver falta de meios, mas muitas vezes também esbarramos com a 
vontade da pessoa... 

ML FG1 



 

63 43:07,9 - 
43:52,5 

0,94% de facto também as pessoas ou não querem ou recusam admitir ora queixam-se que o agressor retorna ao domicílio, e muitas 
vezes entramos assim no campo do... afectos e das relações familiares... e isso é muito mais... 

ML FG1 

65 44:22,8 - 
47:06,6 

3,43% Mas não a pode obrigar... Não a pode obrigar, o que pode é dizer, lá está, e isso é outra das representações, essa questão da 
protecção, muitas vezes quando estava na linha tinha muitos técnicos que ligavam com situações destas, contactavam a pedir a 
nossa colaboração, e é difícil mas aqui o que se pode dizer é que a pessoa tem de ser tratada como uma adulta e portanto se a 
tratar como uma adulta vai-lhe dizer que existem várias opções e portanto a senhora pode vir para um lar, pode-se tentar um 
centro de dia, pode-se sensibilizar, colocar todos os cenários, mesmo os mais difíceis, para que a pessoa decida. Lembro-me 
por exemplo da situação de uma idosa que vivia com um neto, precisamente porque toda a família já tinha desistido portanto de 
apoiar, os próprios pais, e ela acolheu esse neto, a família toda se distanciou porque não concordou com o acolhimento deste 
miudo, portanto, que era maior, este neto apropriava-se da pensão dela, não trabalhava, exercia maus tratos psicológicos, 
exercia maus tratos físicos; mais do que uma vez retiraram a senhora para um lar, ao final de um mês a senhora começava a 
ficar muito preocupada com o neto e "coitado, deve estar com saudades minhas, e deve estar preocupado comigo que eu não 
estou em casa" e portanto só se pode dizer "isso não é verdade, o seu neto está óptimo, a viver à conta da pensão da senhora, 
não fala na senhora, não tem vontade nenhuma que a senhora volte para casa, se a senhora voltar para casa vai acontecer 
exactamente aquilo que tem acontecido e a senhora recorde-se disto e disto e disto e disto. Nós podemos ajudá-lo a encontrar 
um curso profissional, ajudá-lo a procurar um emprego para a senhora poder ficar descansada. Mas se a senhora voltar para 
casa a situação está como está e como a senhora também pode imaginar, há muitas situações e a assistente social e a policia não 
podem estar constantemente a intervir." portanto estamos a falar de uma senhora que estava autónoma, de plena posse das suas 
capacidades cognitivas, agora nós não podemos tratar as pessoas como... isso também é um mau trato, não é?... 

ML FG1 

66 47:06,5 - 
47:33,2 

0,56% Também não podemos tratar as pessoas como se fossem crianças e não tivessem capacidade de decidir, portanto a vida dela 
está nas mãos dela para o bem e para o mal!... Temos de dar às pessoas essa, esse... tratá-las como adultas que são... situação 
diferente é, quando a pessoa não está cognitivamente capaz de tomar essas decisões mas cognitivamente capaz, não estou a 
dizer fisicamente! Cognitivamente capaz! 

ML FG1 

67 47:33,2 - 
48:26,2 

1,11% ainda gostava de voltar a esta questão da representação dos maus tratos, acho que as campanhas de sensibilização relativamente 
à violência contra idosos são importantes porque focam os maus tratos medicamente mais graves mas seria importantíssimo 
haver uma sensibilização sobre estas representações porque, digamos, os maus tratos começam antes, portanto com a 
representação que a pessoa tem da sua própria vida e com o que entrega ou não entrega ao outro... e eu acho que isso não se 
faz... não há muita consciência que tem de começar por aí... 

ML FG1 

73 52:06,7 - 
52:37,4 

0,64% O acto é mais agressivo noutras situações do que nos idosos... nos idosos é uma agressão mais atenuada... mais psicológico, 
mais financeiro do que propriamente a agressão física. Porque a agressão física na outra faixa etária abaixo dos 65 anos é muito 
violenta... são situações muito violentas mesmo... 

PN FG1 

74 52:37,4 - 
54:04,9 

1,83% A sua experiência é mais abrangente do que a minha mas além de estar na Linha, nos meus tempos de faculdade fui voluntária 
na APAV e portanto também tenho alguma perspectiva em relação ao que chega e lá está aquele factor importante que é de 
facto esta questão das situações de fragilidade, situações de interdependência, às tantas o cuidador está muito pesado, temos de 
ter muito cuidado com a questão dos maus tratos do cuidador, a questão dos stress do cuidador é muito importante e portanto... 
não deixa de ser um mau trato mas eu não o colocaria exactamente na mesma situação em que há de facto uma omissão 
delimerada ou uma intenção deliberada de provocar um dano, não é? e portanto há situações de stress do cuidador que são um 
bocadinho diferentes mas normalmente está numa situação de dependência emocional, afectiva... 

ML FG1 

102 1:07:00,4 
- 
1:08:22,8 

1,73% Conhecimento terão lá quanto antes, o que nós temos ali é aquela violência que normalmente vive em lume brando... a nossa 
população não quer lidar tanto com a polícia mas com outras entidades, voltamos ao medo e ao receio, com o policiamento não 
há uma prova do que aconteceu mas o idoso ficou sozinho, depois à hora de jantar não tinha nada para comer 

PP FG1 
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12 4:08,5 - 
6:03,1 

1,44% quando se atinge uma determinada idade é natural alguma vulnerabilidade e maus tratos significa que as pessoas não estão a 
ter... primeiro têm alguma... a sua sensibilidade enquanto pessoa, enquanto ser humano, não está a ser salvaguardado... e depois 
provavelmente não estão a ter todo o tipo de apoio ou de acompanhamento que era suposto e portanto podem ser vítimas de 
maus tratos por vários factores, por violência, não é?, por falta de apoio, portanto não significa só um acto físico ou 
psicológico... psicológico é sempre, com toda a certeza, mas para mim não implica tanto um acto físico, pode ser a falta de um 
apoio, pode ser inclusivamente estar a ser negligenciado o acesso a saude, é um factor também muito, que para mim é muito 
relevante, o facto da pessoa não ter, o idoso e a mulher idosa não ter segurança médica, que é necessário, não é? e cada vez 
mais... isso também pode ser uma forma de maus tratos, a pessoa não sentir, não sentir que tem o apoio de que precisa, que 
necessita, e também é uma forma de maus tratos, na minha perspectiva, e não deixa de ser uma violência também contra as 
pessoas... E portanto há várias formas das pessoas se sentirem, se sentirem... vulneráveis, não é? e os maus tratos podem ter 
várias, várias expressões...  

SB FG2 

13 6:03,1 - 
7:46,1 

1,30% Eu, aquela que para mim é mais evidente, tem a ver com o isolamento, com a falta de retaguarda, das instituições e... e depois, 
decorrente daí também, às vezes as famílias ausentes, não é?, o isolamento, a solidão, e eu acho tudo isso uma forma de maus 
tratos, é uma forma de se exercer alguma violência pelo menos psicológica sobre as pessoas, e sobre as mulheres idosas...  

SB FG2 

15 7:49,9 - 
8:40,9 

0,64% Mau trato para mim é as pessoas não terem efectivamente os seus direitos de cidadania e assim não estarem salvaguardados...  SB FG2 

15 7:49,9 - 
8:40,9 

0,64% a pessoa está vulnerável, está... tem se calhar problemas de saúde, problemas de dependência, de isolamento, e portanto 
agravam ainda mais a situação... Maus tratos... se calhar maus tratos numa criança é uma coisa, não é? pode ser a nível 
educativo, a nível da atenção médica também, não levar o filho a fazer as vacinas poderá ser considerado um mau trato, mas no 
idoso a falta de acompanhamento é na mesma perspectiva mas em questões concretas diferentes...  

SB FG2 

17 8:42,6 - 
10:19,2 

1,22% o mau trato é violência, quer física quer psicológica, nas suas diferentes formas, que é dirigida sobre as mulheres idosas. Estas 
formas de violência podem variar, pode ser pela negligência, pelo abandono, pela extorsão, pela própria violência física, o 
engano, sei lá, tantas, e também não corresponder a essas pessoas, que têm uma perda progressiva de autonomia portanto estão 
duplamente debilitadas e tendem a aceitar aquilo que lhes acontece porque não têm capacidade de reacção nestas... capacidade 
de se defenderem como têm outro tippo de populações nestas situações, não é?... E portanto estão necessariamente muito mais 
vulneráveis. Portanto há uma vulnerabilidade destas pessoas, juntamente com a perda de autonomia que na perpectiva desta 
pessoa tende sempre a agravar-se e a sentirem-se cada vez mais dependentes... Eu acho que isso é uma das formas... uma das 
causas da infelicidade das pessoas idosas é essa sensação de violência que elas sentem que a sociedade e a família exercem 
sobre elas... 

FC FG2 

26 12:35,5 - 
13:43,3 

0,85% a proibição de sair de casa, mais maus tratos psicológicos MP FG2 

51 34:39,2 - 
35:28,3 

0,62% Não, mas é assim, na instituição é... lá fora é uma coisa, agora dentro da instituição é mais... compreende-se que a senhora, na 
posição em que está, não vai agora abrir um processo de divórcio porque sabe... mas quer dizer, isto tudo é... ou ela 
psicologicamente é muito forte... mas eu acho que isto está acima... pronto... e nós de fora já estamos mais atentos... eles 
desvalorizam mais a própria.... a faixa etária desvaloriza mais... estão habituados... 

MP FG2 

61 39:59,9 - 
40:11,1 

0,14% Pois, eu percebo, era um enorme... e nós também temos que respeitar a individualidade das pessoas! E as pessoas também têm 
direito a ter a opinião que têm...  

FC FG2 

72 43:58,3 - 
45:21,5 

1,05% É esses privilégios que se dá aos familiares em termos legais que ou seja que por um lado, deita-se por terra a família, mas por 
outro é um inibidor de criar confiança a nível da sociedade para resolver alguns problemas...  

FC FG2 

73 45:21,5 - 
45:27,4 

0,07% Isso acontece, há cada vez mais violência, de várias formas... SB FG2 



 

74 45:27,4 - 
45:48,1 

0,26% Exactamente e são esses familiares, que enquanto houver familiares não pode haver outros tutores, pelo menos familiares 
directos, e são esses próprios agressores que ainda são tutores da vítima e não permitem que qualquer outro... ou seja, é uma 
situação muito complicada... 

FC FG2 

96 57:40,4 - 
58:30,8 

0,63% Em relação a esta questão da violência vou-vos só contar aqui... portanto fiz voluntariado numa associação e fazia 
acompanhamento de uma pessoa que já tinha noventa e tal anos. Faz toda a diferença ser homem ou mulher porque a senhora 
não queria um homem lá em casa porque o que é que as vizinhas iam pensar... (risos) mas isso são forma de violência que as 
mulheres se auto-inflingem também a elas próprias e são um problema sério... Se for o contrário, portanto, se for uma mulher a 
ir a casa de um idoso ou a fazer a higiene, a lavá-lo, fazer tudo, já não há problema nenhum, agora... 

FC FG2 

98 59:40,3 - 
1:00:22,5 

0,53% Normalmente a problemática também parte muito das próprias pessoas, não é? Esta mesma pessoa que eu acompanhava, ela 
achava que toda a gente a roubava, por exemplo, o que é muito normal, então isso também leva a que as pessoas se afastem e 
depois isso acaba por ser uma forma de violência porque as pessoas não estão para determinadas coisas... e normalmente a 
partir de certa idade as pessoas perdem as referências, perdem as coisas mas nunca acham que perdem, portanto, aquilo 
desapareceu logo alguém levou... E isso é muito normal, portanto é isso a questão da violência que eu... não é... mínima... 

FC FG2 

99 1:00:22,5 - 
1:00:32,0 

0,12% Mas muitas vezes nesses casos há cuidadores que se aproveitam dos casos de... MP FG2 

100 1:00:32,0 - 
1:00:37,3 

0,07% Claro, sem dúvida, claro que há casos, mas este é um caso em que não... FC FG2 

101 1:00:37,3 - 
1:00:42,0 

0,06% Mas às vezes é verdade, claro, é um aproveitar-se... MP FG2 

102 1:00:42,0 - 
1:00:49,5 

0,09% Sim, isso é uma forma de violência... claro que há, às vezes, mas o que eu estou a dizer é que isso também acontece... FC FG2 

103 1:00:49,5 - 
1:01:50,8 

0,77% Outra forma de violênca que para mim também é muito... de repente agora lembrei-me é por exemplo, quando nós entramos 
num lar, não se ver objectos pessoais das pessoas, em muitos deles, não há permissão de objectos pessoais como uma moldura 
com uma fotografia para ter uma recordação do filho ou dos netos... não há essa permissão e portanto as pessoas são despejadas 
dos seus bens, dos seus bens mais elementares e que são essenciais para ligar as pessoas à vida, não é?... E portanto isso é uma 
forma de violência gravíssima que se exerce sobre as pessoas idosas, sem consciência daquilo que estão a fazer, mesmo que os 
próprios técnicos, não é? E portanto, a própria sociedade não está formatada para pensar e nós nos pormos no lugar do outro... 
Porque eu quando for idosa, provavelmente uma das coisas que me vai dar mais prazer é ter a fotografia dos meus filhos ou de 
alguém que me é querido ao pé de mim, isso é... e há muitas instituições em que isso não é permitido porque, enfim, porque as 
pessoas podem... e depois podem levar muitas coisas... e então o princípio é ninguém leva nada... e isso...  

SB FG2 

104 1:01:50,8 - 
1:02:05,0 

0,18% Sim, há uma despersonalização das pessoas e isso traz sempre infelicidade... pronto e depois há outras coisas, por exemplo, os 
lares não gostam por exemplo que os voluntários vão lá para não verem o que é que se passa, muitas vezes... 

FC FG2 

105 1:02:05,0 - 
1:03:11,3 

0,83% É a violência contra as pessoas, ouvir aquilo que elas têm para dizer... Por exemplo, o respeito, no apoio domiciliário nós 
verificamos muito isso, muitas das vezes, e agora no inverno verifica-se mais, muitas vezes as pessoas não querem tomar 
banho. Porque é assim, nós hoje em dia tomamos banho todos os dias mas há uns anos atrás isso não era viável e portanto as 
pessoas não se habituaram a fazer e há que respeitar... quando as pessoas não querem tomar banho, às vezes as ajudantes 
familiares ficam muito "ah e tal" mas se não quer tomar banho não toma... a pessoa também tem o direito de escolher, não é? E 
depois há várias maneiras de nós pedirmos, se calhar se não for tomar banho naquela semana se calhar é na outra e se calhar 
com uma conversa nós até fazemos com que isso aconteça mas também temos que respeitar, não é? Porque senão, quer dizer 
estamos a querer avançar com aquilo que para nós é o correcto e...e é essa perspectiva do olhar para o outro que para mim 
também é muito importante porque andarmos por aí a praticar violência sobre qualquer outra pessoa... é muito fácil! Às vezes 
sem nos apercebermos assim com pequenos pormenores estamos a incorrer em... porque as pessoas têm vontade ainda própria! 

SB FG2 



 

ou não têm mas... 

106 1:03:11,3 - 
1:03:13,2 

0,02% Respeitar a vontade das pessoas eu acho que é fundamental. FC FG2 

107 1:03:13,2 - 
1:03:14,6 

0,02% É, não é? Eu também acho! SB FG2 

108 1:03:14,6 - 
1:03:39,6 

0,31% Isto é, desde que essa vontade não ponha em causa a integridade das pessoas... que a pessoa não comece entretanto a cheirar 
mal e que os outros comecem "ai tem que ir tomar banho que já está a invadir..." agora enquanto forem coisas que não 
interfiram com a, com a... com os outros, a vontade das pessoas deve ser sempre respeitada! Tudo o que tenha a ver com ela, a 
vontade dela deve ser sempre respeitada! 

FC FG2 

109 1:03:39,6 - 
1:04:05,3 

0,32% Aprendemos que cuidar dos outros é um papel e que quem cuida dos outros deve ter um perfil... e nós, há que haver também 
uma certa flexibilidade até na prestação do cuidado, com o outro, não pode também ser uma forma de violência, o cuidado em 
si às vezes também é uma forma de violência. Até de alguns filhos também perante os pais, o cuidado também é uma forma de 
violência... 

SB FG2 

110 1:04:05,3 - 
1:06:07,8 

1,54% Em relação ao caso particular das pessoas idosas que vivem nos bairros, particularmente, eu acho que sofrem mais do que 
doutras coisas pelo facto da sua vulnerabilidade económica, depois há outras condições, a higiene também, piores, e há uma 
coisa muito... que não acontece só com as pessoas com mais debilidade económica, também acontece com outras, que é as 
pessoas tentarem compensar, por exemplo a falta de ligação ao mundo ou a falta de ligação aos outros, levando bichos para 
casa, por exemplo. 

FC FG2 

110 1:04:05,3 - 
1:06:07,8 

1,54% Nós temos casos, voces possivelmente também têm, que nós até chamamos os coleccionadores de lixo, ou seja, são pessoas que 
andam na rua à procura de coisas para levar para casa que... ou seja, é para sentir uma certa contenção, um certo, para sentir 
que têm qualquer coisa que lhes pertence ou que eles pertencem àquilo, não sei, mas são casos bastante difíceis que... há casos 
que já tivemos de chamar a Câmara Municipal para ir lá limpar a casa e levam mesmo toneladas de lixo, ou seja as pessoas têm 
muita dificuldade em se separar daquilo, é um trabalho muito difícil que... E pronto, têm a casa completamente inundada de 
lixo. Isto é um problema também muito grave que não acontece só nos bairros, acontece muito, mesmo na classe média e... só 
que aí, ou seja, a classe média e média alta tem possibilidade de comprar outras coisas que não sejam lixo e então enchem a 
casa com outras coisas, não é? com bibelots (risos) ou com saldos, porque têm possibilidade económica e então enchem a casa 
com isso. Isso acaba por ser uma violência à própria saúde porque aquilo é uma imundice muito grande e normalmente isso faz 
com que eles vivam muito menos tempo. 

FC FG2 

113 1:08:18,4 - 
1:09:02,3 

0,55% e às vezes vemos até actos de violência como por exemplo ter feito a casa a um amigo e esse amigo se prontificar a cuidar da 
pessoa idosa e depois esse amigo desvincular-se, e isso também é uma forma de violência, não é?, 

SB FG2 

127 1:17:40,1 - 
1:18:37,2 

0,72% A preocupação dela não era a violência física que ele exercia sobre ela, nem que ele próprio também exercia, não era essa 
violência mas era a violência do facto de ele ter uma amiga... "Aquilo que me preocupa é que ele vai todas as tarde lá para o 
lar!"  

SB FG2 

130 1:21:38,3 - 
1:22:05,4 

0,34% Depois estas pessoas também, lá está, ela também agride este homem porque ela dizia "Tu! Tu o que merecias era pancada! 
Tantas, tantas, tantas! A tua mãe já não está cá, isso é que é uma pena, levaste poucas da tua mãe, devias ter levado mais!" 
Portanto também é uma forma de violência para com os homens, também... E eu "Mas por que é que diz estas coisas? Já sabe 
que ele é agressivo, a senhora diz isso e ele pimba!" e ela "Pois... sabe... mas eu tenho que dizer alguma coisa, não acha?" 

SB FG2 

136 1:28:07,2 - 
1:29:53,2 

1,33% nesta situação, a violência que culminou numa violência física começou por uma violência financeira e é uma violência 
financeira porque o filho vive dependente da mãe, portanto está em casa, não trabalha, vive com o dinheiro da mãe. E portanto 
aquilo gera, no fundo acaba por se gerar um ... um... não é bem um conflito, mas é um mau-estar que origina com que ele tenha 
atitudes também agressivas. Mas porquê? Ele foi, toda a vida conheceu situações de violência, portanto, já o pai espetava 
agulhas nos joelhos da mãe para a... porque há formas de lidar, por exemplo, o caso de abuso gera uma violência em que o 

SB FG2 



 

homem quando começava coiso perdia o auto-controlo e batia mas logo a seguir parece que se arrependia, e portanto depois 
contrapunha. Este caso de que eu estou a falar, desta senhora, ela toda a vida viveu esta violência macabra, é uma violência 
torturante, de tortura, e portanto o filho assistiu muitas das vezes a estas circunstâncias... E depois temos que analisar, temos 
que analisar isto socialmente, este filho, enquanto trabalhou e teve uma vida mais ou menos estável, ele era amigo da mãe, ou 
seja, não havia situações que referenciassem violência, e portanto, ele gastava o dinheiro que fosse preciso com a mãe, para o 
bem-estar da mãe, para a mãe ter uma vida melhor, para ter uma cinta melhor ou umas meias de descanso melhor, gastava o 
dinheiro que fosse preciso, e mal ou bem deu a esta mãe aquilo que ela nunca recebeu ao longo da vida. Agora, numa 
circunstância em que ele se encontra desempregado, exerce violêncis sobre a mãe porque, financeira e às vezes também física, 
porque lhe dá assim uns tabefes e tal e pronto e para ela apesar de tudo não é assim tão mau e portanto a abordagem que faz do 
problema não é a mesma que eu faço... e isto é muito difícil de gerir... 

137 1:29:53,2 - 
1:30:51,1 

0,73% As questões da violência financeira, eu acho que quando... a forma como nós temos de agir é mesmo trabalhar com as pessoas, 
com os familiares, com as pessoas, e isto é muito comum, até na relação de cuidador sem ser filho, há, há, há muito esta 
questão... Nós também temos outra situação que é uma senhora que, por exemplo, fez uma casa a uma amiga, a amiga 
prometeu cuidar dela, e gere-lhe a reforma mas só lhe manda... a senhora também tem pouca capacidade de gestão financeira, 
portanto não tem... é capaz de deixar por exemplo 50 euros no cabeleireiro mas depois não tem nada para comer. E portanto 
como tem dificuldade, essa amiga gere-lhe o dinheiro mas ela de qualquer forma está a ser vítima, não é? Há muitas questões e 
portanto isso é muito... complexo... 

SB FG2 

140 1:32:43,4 - 
1:33:24,3 

0,51% Pronto... é esse problema... nesse caso há aí também muito tipo de violência, há uma violência que é exercida dentro dos 
bairros, e pode não ter nome, mas é o facto das pessoas terem medo de sair à rua e então isolarem-se porque normalmente, 
portanto, vivem populações também problemáticas, há muitas vezes população cigana, que às vezes se lembra de andar aos 
tiros e essas coisas, e é um tipo de violência que se exerce sobre os idosos nos bairros que não é comum noutras zonas da 
cidade, é as pessoas terem que ficar em casa e terem uma grande dificuldade na relação com o mundo e com medo de sair à 
rua... 

FC FG2 

142 1:33:27,5 - 
1:33:46,9 

0,24% Não, não, é um problema generalizado, exactamente, depois a comunidade tem outro problema que é a falta de redes sociais, 
ou seja, eu diria que normalmente não há mercearias, não há pronto-a-vestir, não há farmácias, não há nada onde as pessoas se 
possam reunir, nem supermercados há, normalmente... 

FC FG2 

143 1:33:46,9 - 
1:33:51,3 

0,06% E não têm autonomia de ir às compras, de ir comprar uma coisa, vão porque falta, não é? MP FG2 

144 1:33:50,5 - 
1:35:22,7 

1,16% Exactamente, qualquer coisa e as pessoas não têm essa facilidade e têm de sair do bairro e isso muitas vezes elas já não 
conseguem ou também têm medo... Pronto, é esta especificidade mais que eu vejo nos bairros... e isso dado que são pessoas de 
facto com normalmente são famílias mais destruturadas, como são famílias tão destruturadas, portanto famílias que vivem pais 
e filhos e os filhos têm, têm necessidades específicas a nível mental, como há mais dificuldades económicas também surgem 
todo o tipo de problemas e de violência, portanto, no geral, aquilo que se vê em termos de violência noutros sítios, nos bairros é 
mais acentuada, esta violência é exercida com, com, esta violência é potenciada pela escassez de recursos e por outros 
problemas, são pessoas com menos escolaridade, e são pessoas que tiveram sempre trabalhos braçais ou trabalho em que era 
necessário muita utilização da força física e então essas pessoas também tendem a resolver todos os seus problemas através da 
força física, ao fim e ao cabo não sabem resolvê-la de outra maneira, não têm a agilidade mental para resolver os problemas de 
outra maneira a não ser através da força física. E pronto, essencialmente é este tipo de problemas que eu vejo que nós temos... 

FC FG2 

151 1:40:16,7 - 
1:41:50,0 

1,17% por exemplo, poderá haver ajudantes familiares, não sei se vocês conseguem entender o meu ponto de vista, esse é o meu maior 
medo, porque eu também já senti isso relativamente a algumas ajudantes familiares, porque são pessoas, que têm agora 40 ou 
50 anos, que também foram vítimas de violência familiar, porque viram o pai a agredir a mãe, e portanto aquilo deixou nelas 
uma certa angústia. E depois quando, em idade adulta, vivenciam isso noutros, recordam um bocadinho a dor dessa violência e 
portanto nada a ver com a preocupação pelo outro. Agem com preocupação elevada pelo problema pessoal e em resolver mais 
aquilo como uma justiça, e não olhando para a questão da pessoa que está a ser vítima de violência. E isso é outra forma de 

SB FG2 



 

violência, sem saberem estão a exercer uma outra forma de violência sobre a pessoa.  

163 1:47:23,9 - 
1:48:15,9 

0,65% um alerta para o filho não deixou dinheiro para beber o cafezito durante a semana, isto é um exemplo, não é?, pronto, a 
violência doméstica, porque as pessoas têm uma tendência para "eles falam em estalo e pontapé, é violência doméstica", o 
resto, ou porque a filha cortou o telefone e não deixa a mãe falar com mais ninguém, também é violência doméstica,  

MP FG2 

164 1:48:15,9 - 
1:48:20,9 

0,06% Também é violência entrar em casa de uma pessoa e não dar um bom dia, porque está acamada ou está... SB FG2 

165 1:48:20,9 - 
1:49:09,6 

0,61% Também a sensibilização das burlas porque isso também é uma violência... mas primeiro tem que saber o que é uma burla! Há 
pessoas que são mais receptivas, pronto, mais receptivas porque já alguém lhe contou alguma pronto mas mostrar bem às 
pessoas que não é só o pontapé e o estalo que conta, que há muitas outras situações, o psicológico e que... mais esta achega 
que... eu acho que é importante. 

MP FG2 

166 1:49:09,6 - 
1:51:39,4 

1,89% Isto agora não tem nada a ver com formação mas agora estava-me aqui a lembrar de um pormenor, eu acho que numa situação 
de violência temos de dar muita importância ao sentimento de importância. Eu acho que é o sentimento de importância que 
move e também há um sentimento de importância que cada um, que depois também define o carácter das pessoas mas isso às 
vezes também temos de ter o cuidado de respeitar os sentimentos de importância, até às vezes os próprios técnicos, recorrem a 
outro tipo de coisas que às vezes podem ser banais, e às vezes as ajudantes familiares também. E às vezes os técnicos têm de 
ter o cuidado de desdramatizar e torna-se muito complexo falar nestas questões, não é?, porque as pessoas acham que são 
melhores ou piores profissionais por estarem mais atentos aos outros e eu acho que é muito importante também, eu acho que é 
sempre importante focar o problema na questão da vida da pessoa, ver o que é que a pessoa também quer para a vida dela, 
olhar para a pessoa, ao menos nesse aspecto respeitar a pessoa enquanto ser humano, com vontade própria. Não estamos a falar 
nisso, da pessoa ser incapaz ou não poder tomar decisões, na minha perspcetiva eu acho que é muito importante. Já me 
aconteceu as ajudantes familiares inflamarem um problema que se calhar não era bem um problema, não é?, e depois falam 
umas com as outras e fazem depois efectivamente criam um problema , às vezes até é preciso dizer que não tem nada... é um 
problema... a vida tem tantos problemas, não é? nós na nossa vida também temos problemas, não é? e portanto eu acho que 
para além de alertar para o que pode ser e não ser violência eu acho que também é importante desdramatizar os aspectos da 
vida que... nós às vezes temos ajudantes familiares que são tão, tão zelosas que às vezes interferem demasiado... e por isso eu 
acho que é educar todas as pessoas, técnicos, ajudantes, naquele circuito de civismo, de alguma paz se calhar interior, não sei...  

SB FG2 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

10 3:27,8 - 
5:06,2 

1,71% Posso começar? É assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é porque, daquilo com que me deparei é realmente aquilo que 
se ouve com mais frequência é a inexistência dos cuidados essenciais, é assim, porquê? porque a maioria dos idosos estão 
isolados, estão dependentes muitas das vezes com problemáticas de saúde, e afins e estes são um bocado os cuidados... às vezes 
por falta de conhecimento e outras vezes não só... porque nós fazemos isso, a prestação de cuidados ao idoso... Em termos de 
situações explícitas, a questão básica da alimentação, em determinadas situações é complicado alimentá-los, pronto, fazer 
preparação para dar a alimentação para dar aos idosos em determinadas situações, também, convenhamos que pronto, isso 
acontece. Pronto... Existe também a questão da higiene pessoal, muitas vezes há a situação da água ou outras circunstâncias 
pronto, mais gravosas, se fossem situações de menores provavelmente eram tratadas mas na situação dos idosos muitas das 
vezes passam ao lado e também na deficiência... Posso falar também das situações de, é assim, mas depois também não há o 
acompanhamento muitas das vezes de ajuda directa e não pode é ser com a força...  

NB FG3 

11 5:06,2 - 
6:28,3 

1,43% dificuldade de cuidados continuados, não é, cuidados essenciais que conduzem a outras situações mas também tal como foi 
referido na sessão da semana passada, a ideia de quer violência às vezes de... pronto, cometida, originada entre as próprias, 
pelas próprias famílias sobretudo em situações que dependem às vezes do beneficiário e não só e que temos conhecimento pelo 
trabalho regular desde a situação, portanto, há situações originadas pelos próprios filhos em que ao longo do tempo há essas 
situações, pode haver situações que aí não digo que acontece tambem alguns idosos dependendo também da condição de saude 
dos proprios filhos e que tenham algum problema, de alguma deficiência, alguma manifestação que podem ou nao ter essa 

CA FG3 



 

atividade que não participam da prática corrente, pode acontecer isso. Claro que tambem pode acontecer a situação do 
companheiro, não é, o companheiro, pode acontecer... 

13 8:35,3 - 
11:00,2 

2,52% quando me deparo com a palavra maus tratos só me lembro de maus tratos entre marido e mulher, portanto e umas vezes, 
outras vezes também com filhos tal como também estava a referir há pouco mas maioritariamente era violência do marido.  

GB FG3 

31 24:22,9 - 
25:56,6 

1,63% porque também há maus tratos por parte dos serviços que acolhem idosos não é, a tendência é sempre que os idosos são muito 
lentos a explicar as coisas, não se sabem exprimir, demoram muito tempo, depois às vezes são pessoas e... o empregado tem 
que gritar e a senhora com as dificuldades que tem entendeu uma coisa completamente diferente e isso provoca algum desgaste 
também por parte do técnico, e às vezes o técnico também não tem paciência, muitas vezes não tem paciência, e daí haver 
algum... mau trato, não é? Quem está no atendimento ao publico das 8 da manhã às 6 da tarde, também está saturado, ao fim do 
todo com pessoas com alguma queixa, a consulta depois também já não é outra e também está condicionado com os outros... 

GB FG3 

74 46:22,6 - 
47:55,9 

1,63% Também há burlas e outras coisas, que até podem ocorrer ao longo da vida... e que as pessoas não tenham as ferramentas ou os 
conhecimentos até porque também o que encontramos da parte dos idosos é aquilo que às vezes acontece é que as pessoas não 
percebem que pela idade que têm e por terem passado pela vida, com pouca escolaridade ou muita escolaridade, as pessoas têm 
conhecimentos sobre a natureza humana muito importantes quando às vezes falamos com as pessoas... Mas essa parte se calhar, 
das burlas e das coisas, podem aproximar-se dos idosos de propósito para, para... e nesse sentido sim mas isso fica nitidamente 
dentro de cada relação e se calhar há uns que aproveitam-se mais da vulnerabilidade das pessoas, ficam mais susceptíveis...  

CA FG3 

78 48:59,5 - 
49:27,7 

0,49% Não só no caso da mulher idosa mas há uma violência também psicológica que é terrível... A violência física é uma coisa mais 
à vista, mais... mas há uma violência psicológica e de... de... de desvalorização do outro e do que faz... 

CA FG3 

79 49:27,7 - 
49:38,8 

0,19% A violência económica também, a parte do dinheiro... GB FG3 

104 58:17,1 - 
58:21,3 

0,07% As pessoas precisam de perceber que estão a cometer um acto de violência...  NB FG3 

106 58:29,8 - 
58:50,6 

0,36% O que o CA estava a falar, já me deparei com a questão, no fundo, o desgaste do cuidador é tanto que depois, lá está, cuidar da 
companheira levou a um estado tal que a recusa da situação deu azo a questões graves...  

NB FG3 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

30 8:01,1 - 
8:03,5 

0,05% Agressões... físicas e psicológicas. FG FG4 

31 8:03,5 - 
8:09,4 

0,11% Agressões físicas é a primeira coisa que vem à cabeça... sem dúvida... SN FG4 

32 8:09,4 - 
8:24,3 

0,29% Eu vejo duas, vejo as físicas e as psicológicas... Não especificamente físicas... FB FG4 

33 8:24,3 - 
8:33,8 

0,18% As físicas é o que primeiro vem à cabeça agora se formos entrar mais profundamente... a negligência, o abandono... VeC FG4 

34 8:33,6 - 
8:47,0 

0,26% Eu penso que a violência psicológica, em termos de proporção, é superior à violência física... sem dúvida... portanto eu quando 
penso nesta questão, penso nas duas. 

FB FG4 

36 8:52,4 - 
8:59,1 

0,13% Não, concordo, as duas estão a par uma da outra, a física não consegue separar-se da parte psicológica... FG FG4 



 

37 8:59,1 - 
9:05,2 

0,12% É preciso um maior número de violência psicológica para chegar à violência física... VeC FG4 

38 9:05,2 - 
9:06,3 

0,02% Às vezes nem chega à física... FG FG4 

39 9:06,3 - 
9:27,1 

0,40% Exactamente e a psicológica é terrível! tem mais efeitos nefastos do que... do que a física, a física cura, passa enquanto que a 
outra é como se fosse uma erosão, um desgaste, não é? E isso tem um efeito muito pernicioso na saúde... 

FB FG4 

44 9:50,0 - 
9:55,9 

0,11% Não, para mim a primeira coisa em maus tratos é a questão física, a primeira coisa que ocorre... é claro que tudo o resto 
depois... 

CJ FG4 

45 9:55,9 - 
10:23,1 

0,52% O problema é, então com os idosos, os maus tratos é muito abrangente, como já falámos há pouco... O abandono, a negligência, 
a falta de cuidados médicos, o afastamento da família, ... são às vezes muito mais graves do que se tivermos apenas uma 
violência física... 

VeC FG4 

46 10:23,1 - 
11:02,3 

0,76% Aliás o simples facto de ser considerado "não pessoa" é... é violento, não é?... ser um fardo... porque a violência física sobre um 
idoso acho que não é tão forte como por exemplo se formos comparar com uma jovem, com uma mulher jovem, não é? Bater 
num idoso parece ser assim um bocadinho mais... porque aquela pessoa não tem capacidade de resposta...  

FB FG4 

52 12:10,2 - 
12:36,9 

0,51% Temos aqui duas vertentes, não é?, é os maus tratos inflingidos por exemplo num lar, não é? que é aquelas pessoas com quem 
estamos para cuidar, ou seja, com quem os idosos não têm, se calhar vão criar uma relação afectiva com estas pessoas, mas não 
é a mesma coisa uma chapada ou um empurrão de uma técnica ou de uma ajudante de um lar, não tem o mesmo significado 
que dado por uma filha, não é?... ou um filho... ou por um marido... 

VeC FG4 

56 13:05,1 - 
13:38,3 

0,64% Mas muitas vezes acontece o reverso também, que estavamos aqui a falar há pouco, que é aquele idoso, e estou a referir-me a 
idoso no geral, mulher/homem, que é neste momento vítima de violência no contexto familiar por, exactamente por vingança. 
"Agora sou eu, agora é a minha vez..." e aquele filho não criou laços suficientes para se tornar um protector daquele idoso que 
é pai ou é mãe. Não é?... 

VeC FG4 

57 13:38,3 - 
14:25,3 

0,91% Às vezes sim, às vezes não... agora estavas a falar e agora mudei de conversa de repente... às vezes sim, há mulheres idosas 
vítimas de violência que já foram vítimas de violência anteriormente, há outras que não e de repente passaram a ser vítimas de 
violência porque simplesmente tornaram-se um fardo para um filho, tornaram-se um fardo para um familiar próximo... era 
autonomas, por exemplo, e tiveram um AVC e tiveram de ficar acamadas ou doentes, precisam de ajuda de outra pessoa... e de 
repente tornaram-se um fardo para aquela pessoa e depois lá está aquela questão da ajuda ao cuidador, não é?, que também não 
existe... Aquela pessoa ficou ali de repente com aquela obrigação de cuidado e também não sabe o que é que há-de fazer... 

CJ FG4 

65 16:14,9 - 
17:11,7 

1,09% Quantos idosos vão para os lares obrigados? Quantos? não é? Quantos? Eu tenho a minha avó... agora vou dizer no particular... 
a minha avó tem 91 anos, sente-se sozinha... estamos fartos de lhe dizer "Avó, pelo menos num lar se não a tempo inteiro pelo 
menos um lar de dia! Tinhas lá amigas, crias lá laços de amizade..." "Eu?! Ao pé daqueles velhos todos?! Não!" Ir para nossa 
casa de vez em quando: "Não! Dar trabalho?!" Todos nós trabalhamos... até agora tem corrido bem...  

VeC FG4 

70 18:15,7 - 
18:48,1 

0,62% Eu estava a tentar lembrar-me... falta aqui esta questão de... "podem manifestar-se sob várias formas, tais como 
abuso físico, psicológico ou emocional" mas não está aqui mencionado a violência de forma que é o abandono, por 
exemplo. "Pode também ser o resultado de negligência intencional ou não intencional." mas não fala por exemplo no 
mau trato sob a forma de abandono e desinteresse... não é só no que se faz mas também no que não se faz... A 
omissão também é uma forma de mau trato... pelo menos na minha opinião... 

CJ FG4 

112 26:58,6 - 
27:45,8 

0,91% Sim mas o que eu estou a dizer, eu estou a falar da própria ideia que ocorre, digo eu, "Então a Dona M... está boa?", "Está, está, 
o filho dela vai tratar de qualquer coisa", "Então mas ela não... ela estava ainda bem e capaz...", "pronto, está bem mas o filho 
está a tratar..." É normal, digo o eu, a partir de uma certa idade é normal os filhos tomarem conta de todas as situações que os 
idosos têm que fazer apesar de eles terem capacidade para o fazer... Acho que isso de certa forma acaba por ser uma ideia 

CJ FG4 



 

geral... No meu entendimento, enquanto o idoso tem essa capacidade, acho que os filhos não têm que tratar das coisas dos pais 
enquanto os pais não decidem que querem ser tratados... Esta é a minha opinião... 

115 27:53,6 - 
27:56,6 

0,06% Mas é visto bem pela comunidade o facto do filho apoiar o idoso... FG FG4 

116 27:56,6 - 
27:59,7 

0,06% Tudo bem mas ninguém perguntou à idosa o que quer... CJ FG4 

117 27:59,7 - 
28:14,1 

0,28% O problema também se calhar é esperar que o idoso peça, também se calhar nunca vai pedir... Ele se calhar vai... vai acabar 
naquele ponto em que ele não pode fazer mas também não quer pedir e há ali um conflito...  

VM FG4 

118 28:14,1 - 
28:39,4 

0,49% Depende de pessoa para pessoa, depende de família para família, eu pelo menos já vi filhos a dizerem "Ah eu fiz não sei o quê 
à minha mãe", "Então mas a sua mãe já não é capaz?", "É capaz mas eu é que fiz! Eu fiz porque sim e a partir de agora eu é que 
faço, sou eu que decido, eu é que... ela é velhota!" Só porque já é velhota... 

CJ FG4 

119 28:39,4 - 
28:47,2 

0,15% Eu penso que a CS tinha feito uma pergunta sobre violência também, não era? e não estamos aqui a falar de violência... eu não 
vejo isto como uma violência...  

FB FG4 

120 28:47,2 - 
28:49,9 

0,05% Estamos a roçar a violência... CS FG4 

122 30:39,7 - 
32:22,3 

1,98% Eu penso que não... que não... sou cuidador da minha mãe, não é?, mas acho que... talvez a minha culpa... a minha culpa... 
como cuidador, seja... não sei se será propriamente culpa... mas eu tento por vezes não estar muito tempo com ela porque tenho 
que me resguardar um pouco das suas agressões. Que podem não ser conscientes, não é?, mas que têm a ver também com a 
doença, não é? Que são as perguntas frequentes e as mesmas... Por exemplo não confiar em mim, se não é o banco que lhe 
rouba sou eu, e portanto nós por vezes temos de saber gerir um bocadinho... dando menos... É claro que depois às vezes fico a 
pensar "Porque é que não fico mais um quarto de hora com a minha mãe, fazer-lhe companhia e tal?" Mas isso acaba por ser 
um bocadinho violento... mas da parte dela! É violento, torna-se violento para o cuidador e por isso é que os cuidadores depois 
precisam de desabafar, e eu estou a desabafar aqui! (risos) Mas torna-se violento... E é evidente que às vezes a violência gera 
violência, não é?... sobretudo verbal... E entretanto até, porque a minha mãe não tem muito entendimento, não é? A doença faz 
com que ela seja paranoide, não é?, comece a desconfiar das pessoas, claro que já havia uns traços paranóides anteriores, 
anteriormente, quando não tinha esta problemática... É preciso ter um jogo de cintura muito grande... para lidar...  

FB FG4 

123 32:22,3 - 
32:43,5 

0,41% Eu estava a falar noutras situações, estava a falar nalgumas situações em que os filhos decidem pelos pais apesar de eles terem 
todas as capacidades... e depois como são os filhos, os pais também não têm coragem, como a VM disse, também não têm 
coragem para dizer "Ah mas eu queria tratar eu disso" e os filhos tomam o partido de "Não, a partir de agora trato eu".. 

CJ FG4 

125 33:12,8 - 
33:15,1 

0,04% Mas hoje em dia com o crime público já não é bem assim... VeC FG4 

126 33:15,1 - 
33:16,2 

0,02% Exactamente. ViC FG4 

127 33:16,2 - 
33:17,6 

0,03% É como o bullying... quem é que falava do bullying?...  FB FG4 

128 33:17,6 - 
33:20,2 

0,05% E ele acontecia! ViC FG4 

129 33:20,2 - 
33:39,2 

0,37% Levei tanta tareia... Levei muitas... não levei assim muitas porque era assim mais ou menos bem comportado mas levei 
algumas, não é?, muitas até sem merecer, e coitados de alguns colegas meus que às vezes levavam umas estaladas que nem 

FB FG4 



 

sabiam donde é que vinha o braço... Portanto o bullying também é um fenómeno mais ou menos recente...  

130 33:39,1 - 
34:07,7 

0,55% Mas estamos a falar que há 20 anos atrás os comportamentos eram diferentes... as atitudes eram diferentes... hoje em dia há 
maior abertura, há mais sensibilização, e torna-se... e é diferente 

ViC FG4 

 

 
 

O ponto mais importante 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

149 01:50:19,0 - 
01:51:03,9 

2,26% Eu diria a representação sobre o que é que é ser velho, essa ideia de que velhos não são só os outros, não é, porque é uma 
questão que tem a ver connosco, vem direita a nós, é biológico, é psicológico, faz parte da nossa própria vida e todas essas 
questões têm a ver com a capacidade da pessoa idosa e isso é uma coisa que eu também não gosto nada, o idoso é o velho 
doente e o velho é o velho saudável... 

ML FG1 

151 01:51:32,0 - 
01:51:41,9 

0,52% É a pessoa, pronto, mas acho importante esta questão de tomar decisões e dirigir a sua vida na sua própria direcção... Esta é 
uma questão importante...  

ML FG1 

153 01:51:44,0 - 
01:52:20,9 

1,84% Para mim, com esta questão fiquei na dúvida, é difícil apontar assim só uma questão... mas sim, o que a ML disse, andámos à 
volta disso... de todas as questões adjacentes de que depois falámos foi no conceito exactamente do idoso... outra coisa que eu 
queria apontar é a realidade do trabalho em rede para se poder intervir nesta questão dos maus tratos... 

PP FG1 

154 01:52:21,0 - 
01:53:00,9 

1,97% Na minha parte o que tive mais dificuldade é mesmo na resposta que eu tenho em resolver a situação... uma resposta rápida, 
eficiente... não é das 9h às 17h, apoio telefónico...  

PN FG1 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

201 2:10:43,0 - 
2:11:24,2 

0,52% Para mim o ponto mais importante foi a partilha entre nós, de experiência, que também é enriquecedora, e de facto o tema 
constitui de alguma forma um elemento para criar o documento que querem criar e a valorização do trabalho em rede, portanto, 
da formação e de haver necessidade de formação e da capacitação que nós temos para lidar com os problemas... 

FC FG2 

202 2:11:24,2 - 
2:12:03,9 

0,50% Para mim foi a ideia de que nunca podemos esquecer o indivíduo em si, dos gostos, do querer do indivíduo, é isso... Porque 
assim no dia a dia, é mais um utente, é mais um... outra vez o problema da D.Fulana ou da D.Sicrana, e às vezes acabamos por 
não ver as pessoas, não é? Coitada da pessoa, onde é que está o problema?... 

MP FG2 

203 2:12:03,9 - 
2:12:12,9 

0,11% Tanto quanto eu percebi nós temos metodologias que não resolvem nada, porque perante situações diferentes não adiantam 
nada... 

SB FG2 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

317 1:19:13,7 - 1:19:20,4 0,13% Possivelmente as acções de sensibilização...  FG FG4 

318 1:19:20,4 - 1:19:26,1 0,11% O trabalho em rede. CJ FG4 



 

319 1:19:26,1 - 1:19:33,5 0,14% Quer dizer ele está formado mas de certa forma não funciona... FG FG4 

320 1:19:33,5 - 1:19:46,3 0,25% Eu acho que as instituições têm de ser humildes e pedir ajuda umas às outras... Nós precisamos todos uns dos 
outros e se trabalhássemos mais uns com os outros tinhamos mais a ganhar do que trabalharmos isoladamente...  

CJ FG4 

322 1:19:54,4 - 1:20:24,2 0,57% E um exemplo muito simples... e a situação em que muitos idosos vivem, não só os que são vítimas de violência... 
tem muito a ver com essa... com as áreas... E com a falta de algumas vias que se dá aos idosos... eu acho que a 
gente devia dar muito mais atenção... e vai ter que dar... porque...  

FB FG4 

331 1:21:16,3 - 1:21:23,6 0,14% As duas coisas... portanto as acções de sensibilização... e a rede...  SN FG4 

332 1:21:23,6 - 1:21:28,3 0,09% Para mim são as acções de sensibilização... a todos os níveis, claro...  VeC FG4 

333 1:21:28,3 - 1:21:59,4 0,60% A minha aposta seria... as acções de sensibilização, de formação, claro... e... o trabalho em rede, sim... tem de ser 
mais conseguido... Nós somos... como pessoas deste país, nós temos muitas qualidades, mas uma que não temos 
por vezes é a humildade... É definirmos o que é que precisamos e... porque somos todos importantes, não é?!  

FB FG4 

334 1:21:59,3 - 1:22:08,3 0,17% Como se disse há pouco, o português gosta de o protagonismo, não é? E para mim temos de trabalhar todos juntos 
e não ter protagonismo sozinhos... E como portugueses temos de aprender a trabalhar em grupo.  

VeC FG4 

335 1:22:08,3 - 1:22:10,1 0,03% A trabalhar em equipa... FG FG4 

336 1:22:10,1 - 1:22:13,4 0,06% Embora às vezes o trabalho unitário seja importante... desde que ele seja partilhado!  FB FG4 

337 1:22:13,4 - 1:22:26,4 0,25% Estamos todos a trabalhar para o mesmo... quer as forças de segurança, os psicológicos, os psicólogos e não os 
psicológicos (risos), quer as assistentes sociais, quer os médicos...  

VeC FG4 

338 1:22:26,4 - 1:22:30,2 0,07% E ninguém fala... mesmo nas redes que existem ninguém fala uns com os outros...  ViC FG4 

 

 
 
 
 

Perguntas e clarificações 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

1 0:00,0 - 
0:24,3 

0,51% A todos bom dia. A primeira pergunta que eu vos coloco é: como é que vocês se chamam, de que entidade é que vêm, que 
função é que têm nessa entidade e o que é vos levou a inscreverem-se para virem cá hoje.Vamos começar aqui pela minha 
esquerda. 

CS FG1 



 

3 1:48,5 - 
2:03,6 

0,32% O que interessa aqui é a sua perspectiva, não queremos neste momento perguntar oficialmente nada à PSP, o que procuramos 
é reportar-nos à experiência que tem. OK, muito obrigada. 

CS FG1 

5 2:52,3 - 
2:54,5 

0,05% Muito bem... CS FG1 

7 4:11,6 - 
4:12,6 

0,02% Que desde já agradecemos. CS FG1 

8 4:12,3 - 
5:04,9 

1,10% A primeira questão que eu vos trago é muito geral: eu gostava de saber, ao ouvirem a expressão "maus tratos de mulheres 
idosas", o que é que vos ocorre, em termos genéricos, "maus tratos de mulheres idosas"? 

CS FG1 

13 8:11,1 - 
8:17,7 

0,14% Portanto, isso é um folheto da PSP... CS FG1 

15 8:37,2 - 
8:39,1 

0,04% ML, o que tem a dizer? CS FG1 

20 12:26,6 - 
13:10,8 

0,93% Pois bem, tudo isso leva-nos precisamente à definição de que falámos na semana passada e que é uma definição da 
Organização Mundial da Saúde, como falámos, e eu gostava que me dissessem o que acham desta definição, portanto isto é 
algo que nos vem de fora, não sei se está completo, se está incompleto, se abrange tudo o que consideram que devia abranger, 
se é demasiado abrangente, eventualmente, o que têm a dizer relativamente à definição que nós temos andado a utilizar? 

CS FG1 

31 21:07,0 - 
21:15,7 

0,18% Portanto esta definição acaba por ser demasiado genérica, poderia ser um bocadinho limada... CS FG1 

33 21:21,7 - 
21:42,3 

0,43% E em relação ao processo de envelhecimento enquanto... enquanto processo, passo a redundância, enquanto algo que afecta as 
pessoas, em qualquer altura da vida, acham que há alguma diferença na forma como o processo de envelhecimento afecta 
homens e na forma como afecta mulheres? ... Ou não?  

CS FG1 

37 24:33,9 - 
25:28,0 

1,13% Portanto consideram que há uma diferença na forma como homens e mulheres envelhecem? Todos envelhecem, como é 
obvio, mas não exactamente da mesma maneira e não vão ter propriamente as mesmas necessidades, ou não exactamente... 

CS FG1 

40 26:58,9 - 
27:11,3 

0,26% Portanto, PP, o que está a dizer é que acha que, uns anos para a frente, a diferença no envelhecimento de homens e mulheres 
será menor? 

CS FG1 

43 29:05,1 - 
29:19,4 

0,30% Em termos de preconceito, acham que há preconceitos em relação, por um lado aos idosos no geral, à pessoa idosa, e por outro 
lado aos actos de violência que são cometidos contra os idosos?  

CS FG1 

57 41:21,6 - 
41:32,1 

0,22% Portanto, uma das ideias pré-concebidas que podemos dizer que existe é que maus tratos é bater ou é algo muito mais óbvio ou 
muito mais...  

CS FG1 

59 41:51,1 - 
41:52,9 

0,04% Concorda com isto, PN? CS FG1 

68 48:51,1 - 
48:53,6 

0,05% É talvez das partes mais difícil de mudar... CS FG1 

70 50:57,2 - 
51:32,3 

0,74% Tem uma importância fundamental... 
Concretizando aqui um bocadinho, e pensando em maus tratos, e talvez usando a vossa experiênica, acham que há uma 
diferença nos maus tratos inflingidos à mulher idosa em relação aos maus tratos inflingidos a qualquer outro tipo de vítimas? 
Ou não? Ou é algo de semelhante? São os mesmos tipos de situações? 

CS FG1 



 

72 52:02,6 - 
52:06,7 

0,09% Portanto a motivação é muito diferente... e o acto em si? CS FG1 

78 55:38,6 - 
55:45,0 

0,13% O que lhe parece? O PN talvez tenha alguma ...  CS FG1 

87 59:20,7 - 
59:33,0 

0,26% Não, no concreto, que entidades, neste momento, por exemplo, podemos começar aqui pela PSP. Há uma situação de violêncis 
sobre mulheres idosas, que entidades é que sabe que têm uma intervenção? Para já, vocês... 

CS FG1 

 

114 01:19:29,0 - 
01:21:07,9 

4,92% O que eu vos pedia agora era para pensarem em algumas dicas, alguns conselhos, algumas sugestões, em relação aqui a alguns 
tópicos que eu vos vou dar. Por um lado, em relação a formação, quer dos profissionais que estão no terreno, nas várias áreas, 
quer das direcções das entidades que intervêm. Portanto aqui, em termos de intervenção, temos equipa de terreno que intervêm 
directamente e temos aqueles que tomam a decisão em fazer, somo é que vamos fazer, que intervenções vamos ter... são dois tipos 
de profissionais e queriamos saber se voces à partida têm algum tipo de sugestão ou dica ou conselho para formação para estes 
dois tipos de profissionais. Por outro lado, que apoio à que acham falta dar às equipas de intervençao, às equipas de apoio que 
estão no terreno, que apoios é que lhes faltam, em concreto. Por outro lado se têm alguma sugestão em termos de procedimentos a 
adoptar e para sensibilizar a sociedade para esta questão. Portanto se têm ideias do que é que poderia ser feito para sensibilizar a 
sociedade em geral para a questão da violência sobre idosos e sobre mulheres idosas em particular. Portanto estes são os tópicos 
que eu trago e peço agora os vossos conselhos... Quem quer começar com qualquer coisa?... Não se preocupem com a ordem...  

CS FG1 

115 01:21:08,0 - 
01:21:39,9 

1,57% Portanto, formação para dois grupos diferentes, portanto, por um lado, para as equipas de intervenção, por outro lado para as 
chefias, para as direcções das entidades. E quando digo formação, não é necessariamente formal, não estou a falar 
necessariamente de uma acção de formação mas o é que em termos da formação destas pessoas que devia estar ou podia estar 
incluído? 

CS FG1 

119 01:26:17,0 - 
01:26:27,9 

0,58% Portanto introduz aqui a questão do trabalho directo com a pessoa para conseguir fazer o trabalho com ela? CS FG1 

125 01:31:11,0 - 
01:31:12,9 

0,09% PP... CS FG1 

132 01:37:53,0 - 
01:38:17,9 

1,22% E como é que voces acham que nós podemos alertar a comunidade e a sociedade em geral para esta questão? Alertar entre aspas, 
portanto, sensibilizar, divulgar esta necessidade que estamos a reconhecer e estamos a identificar aqui várias coisas, portanto, o 
nosso fio condutor é a violência contra as mulheres idosas mas pelo meio, nesta manhã, identificámos uma série de coisas que 
precisavamos de trabalhar...  

CS FG1 

140 01:40:42,0 - 
01:40:46,9 

0,23% Há outras questões socialmente importantes que também precisam de atenção e portanto esta fica...  CS FG1 

148 01:50:02,0 - 
01:50:18,9 

0,82% Para finalizarmos este momento da sessão, eu pedia-vos que pensassem, de tudo aquilo que estivemos a discutir até agora, esta 
manhã, o que é que salientam como o ponto essencial? O ponto mais importante daquilo que estivémos a falar? 

CS FG1 

152 01:51:42,0 - 
01:51:43,9 

0,07% PP... CS FG1 



 

155 01:53:01,0 - 
01:53:12,0 

0,55% ok, terminámos então a fase da discussão, vamos então seguir para a parte da redacção do vosso documento e desligar isto... CS FG1 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

1 0:00,0 - 
0:24,9 

0,31% Muito bom dia, novamente, a primeira questão que vos colocamos é muito simples... como é que se ch CS FG2 

3 1:19,9 - 
1:21,7 

0,02% A seguir... CS FG2 

5 2:54,3 - 
3:00,6 

0,08% Portanto a GEBALIS tem a gestão de todos os bairros sociais de ... CS FG2 

7 3:09,3 - 
3:32,0 

0,29% A primeira questão genérica que eu queria que vooces focassem um bocadinho, é em relação à expressão "maus tratos de 
mulheres idosas", portanto, ao ouvirem esta expressão, seja lá em que contexto for, o que é que vos ocorre?... SB... 

CS FG2 

11 4:05,5 - 
4:08,5 

0,04% Peço desculpa, continue... CS FG2 

14 7:46,1 - 
7:49,9 

0,05% Portanto é uma questão abrangente, fá-la pensar numa série de coisas... CS FG2 

16 8:40,9 - 
8:42,6 

0,02% FC... CS FG2 

20 10:32,1 - 
10:38,5 

0,08% Mas afinal veio... Comecemos então por si... Diga-nos donde é que vem... CS FG2 

22 10:40,0 - 
10:42,3 

0,03% Como é que se chama... CS FG2 

25 10:54,5 - 
12:35,5 

1,27% Para contextualizá-la, portanto, nós estamos neste momento num pequeno grupo de discussão, com objectivos muito diferentes 
da sessão em que estivemos antes... Temos uma série de questões de que vamos falar, que queremos discutir, o nosso objectivo 
é ter perspectivas diferentes e ouvi-las todas, estamos numa primeira fase de discussão, gravada, se não tiver nada em contrário, 
seguidamente paramos a gravação e deixamo-vos a redigir em conjunto um pequeno documento-resumo dos pontos que 
estiveram a discutir... está bem? em termos de metodologia, é isso... Assina a folha de presenças, estão aqui folhas brancas, 
estão aqui canetas, há ali água... Coloco-lhe a mesma questão...antes falta apresentar, SB, do Centro Social Paroquial da Buraca 
e FC da GEBALIS... Eu sou CS, a minha colega é SS... Estamos ainda numa fase introdutória e a primeira pergunta, a primeira 
pergunta de que falámos foi, em relação à expressão "maus tratos de mulheres idosas", o que é que isso lhe sugere, quando 
ouve essa expressão, o que é que lhe vem à cabeça...  

CS FG2 

27 13:43,3 - 
14:33,7 

0,63% Muito bem... vou-vos ler o papelinho que têm à vossa frente, com uma definição... "O abuso de idosos pode ser definido como 
"acto singular ou repetido ou uma ausência de acção adequada, que acontece numa relação em que existe uma expectativa de 
confiança, e que provoca danos ou angústia na pessoa idosa. Os maus tratos a idosos podem manifestar-se sob várias formas, 
tais como abuso físico, psicológico ou emocional, sexual ou financeiro. Pode também ser o resultado de negligência intencional 
ou não intencional." e eu gostava de saber o que é que vocês têm a dizer em relação a esta definição...  

CS FG2 

29 14:48,6 - 
14:50,8 

0,03% FC... CS FG2 



 

31 15:19,2 - 
15:21,2 

0,03% SB... CS FG2 

35 19:39,5 - 
19:57,6 

0,23% Isso leva-nos precisamente a outra questão, que é se voces acham que o processo de envelhecimento afecta de forma diferente 
homens e mulheres e de que forma é que isso é diferente... portanto o FC entrou directamente... (risos)  

CS FG2 

43 28:57,2 - 
29:41,2 

0,55% Muito obrigada... Num espaço de tempo muito pequenino já falámos aqui de uma série de coisas...Vocês acham, em relação, 
especificamente à violência sobre os idosos, acham que há uma ideia pré-concebida, um preconceito geral, em relaçao à 
violência sobre idosos e à violência sobre mulheres idosas em particular? Ou não? Qual é a vossa perspectiva em termos de 
ideia pré-concebida que vocês acham que existe, na sociedade em geral... 

CS FG2 

45 29:44,9 - 
30:06,7 

0,27% Não, não, focando violência sobre idosos, se a sociedade olha para isto, para este fenómeno, para estes actos, de alguma forma 
particular, em geral, ou se é uma questão vista caso a caso ou sem... sem conotação, digamos assim... 

CS FG2 

48 33:30,5 - 
33:33,2 

0,03% E porquê? CS FG2 

68 41:24,2 - 
41:45,6 

0,27% Mas em termos de ideia pré-concebida, geral, da sociedade sobre, quer a violência contra idosos quer da violência contra 
mulheres idosas, conseguem identificar um preconceito? conseguem identificar uma tendência de pensamento? Em relação à 
violência, não em relação ao envelhecimento. 

CS FG2 

83 49:25,0 - 
49:47,9 

0,29% E quanto ao tipo de violência? consideram que há uma diferença entre o tipo de violência que é cometido contra uma mulher 
idosa em relação às outras vítimas de violência? Quer sejam homens idosos, quer sejam mulheres mais novas, quer sejam as 
pessoas em geral, acham que há alguma diferença no tipo de violência que é cometido contra uma mulher idosa? 

CS FG2 

111 1:06:07,8 
- 
1:06:47,1 

0,49% Gostava agora que nos focássemos um bocadinho nas instituições e nos profissionais que intervêm quando há situações de 
violência contra idosos e especificamente, se existir, sobre mulheres idosas. Portanto tanto quanto sabem, com o que é do vosso 
conhecimento e voces estão em locais distintos fisicamente e representam entidades diferentes, portanto, tanto quanto sabem 
que tipo de instituições e de profissionais é que intervêm nesta questão. 

CS FG2 

114 1:09:02,3 
- 
1:09:04,5 

0,03% E quando diz técnicos está a falar de quem? CS FG2 

133 1:25:17,8 
- 
1:25:47,2 

0,37% Portanto em termos de procedimentos e de envolvimento de outras entidades, em relação à SB, o que tem é, quando Centro 
Social e Paroquial detecta, há uma articulação directa com os utentes, há uma tomada de decisão que é muito pessoal em 
relação a fazer ou não fazer queixa junto das autoridades e em termos de procedimentos... Não há mais do que isso, não há 
indicações internas, não há procedimentos definidos de cadeias de... 

CS FG2 

138 1:30:51,1 
- 
1:30:57,2 

0,08% E em relação à GEBALIS e aos bairros que a GEBALIS gere?... CS FG2 

141 1:33:24,3 
- 
1:33:27,5 

0,04% Mas isso não é propriamente direccionado, é um problema da comunidade... CS FG2 

145 1:35:22,7 
- 
1:35:34,4 

0,15% E em termos de entidades, tanto quanto sabe, que envolvem nesta questão... temos portanto as autoridades policiais, o 
Ministério Público, o Delegado de saúde...  

CS FG2 

148 1:38:17,4 
- 

1,43% Queriamos agora saber... algumas dicas, alguns conselhos, alguns dos vossos pontos de vista, em relação aqui a alguns tópicos 
que temos previstos... Por um lado em relação à formação, tanto à formação que é oferecida aos profissionais que estão no 

CS FG2 



 

1:40:10,9 terreno, e agora falo de uma maneira geral, portanto não estou a falar dos profissionais que estão na vossa organização mas dos 
profissionais que lidam directamente com esta situação e com a questão da violência em particular, portanto, têm alguma dica 
ou algum conselho, em relação à formação que lhes é dada ou que lhes devia ser dada... e ainda dentro da formação, já não para 
as equipas de inetervenção no terreno mas para as direcções, portanto, quem gere as instituições que lidam com este problema e 
que, não estando necessariamente directamente no terreno vai ter um impacto directo na forma como que está vai proceder. 
Portanto por um lado temos esta questão da formação. Por outro lado, as vossas ideias e os vossos conselhos em relação ao tipo 
de apoio que é necessário dar às equipas de intervenção, portanto, a quem está no terreno. De que é que eles têm falta? Que 
apoio é necessário dar-lhes nesta questão? E por outro lado, procedimentos a adoptar, que procedimentos deverão ser 
adoptados, na vossa perspectiva, e estamos a falar de violência contra idosos e mulheres idosas em particular. E por outro lado, 
para sensibilizar a sociedade para esta questão, que actividades é que vocês acham que deviam ser feitas para sensibilizar a 
opinião publica de uma maneira geral para esta problemática em particular. Portanto temos aqui uma série de coisas e 
gostavamos de saber que dicas é que vocês podem dar... 

150 1:40:14,5 
- 
1:40:16,7 

0,03% Como queiram. se quiserem falar de uma de cada vez... CS FG2 

155 1:43:47,5 
- 
1:43:49,3 

0,02% FC... CS FG2 

170 1:55:19,4 
- 
1:55:30,1 

0,13% E em relação nomeadamente a apoios a dar às equipas de intervenção e procedimentos a adoptar, considera que por exemplo 
implementar supervisão e intervisão entre os funcionários seria crucial... 

CS FG2 

172 1:56:27,4 
- 
1:56:34,9 

0,09% E outras coisas?... MP... apoio a dar às equipas de intervenção, procedimentos a adoptar dentro das instituições?... CS FG2 

177 1:59:27,1 
- 
1:59:28,6 

0,02% MP... CS FG2 

179 1:59:36,8 
- 
1:59:51,6 

0,19% Subscreve a opinião dos colegas... E tem alguma ideia sobre como é que poderiamos contribuir para sensibilizar a sociedade 
para isto? De que forma é que podemos chamar a atenção para esta questão...  

CS FG2 

189 2:07:55,5 
- 
2:08:03,1 

0,10% Portanto não necessariamente um video sobre a violência contra idosos... CS FG2 

191 2:08:05,5 
- 
2:08:07,6 

0,03% ... mas um passo atrás para mostrar... CS FG2 

200 2:10:27,4 
- 
2:10:43,1 

0,20% Estamos mesmo a terminar esta parte da discussão, queria só perguntar-vos, de tudo o que falámos, desde o início, o que é que 
salientam como o ponto mais importante... o que é que para vocês foi mais crucial na discussão que tivemos hoje. 

CS FG2 

204 2:12:12,9 
- 
2:12:25,4 

0,16% E pronto, terminámos então esta fase da discussão, vamos agora dar-vos um bocadinho de tempo para redigirem em conjunto 
um documento-síntese. 

CS FG2 



 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

1 0:00,0 - 
0:24,2 

0,42% Ora para começarmos, gostariamos de ouvir de cada um de vocês, como é que se chamam, de que entidade é que vêm, qual é a 
vossa função na entidade e porque é que estão aqui hoje, o que é que vos trouxe a esta sessão. Vamos começar por...  

CS FG3 

3 0:54,3 - 
0:56,1 

0,03% E chamas-te...? CS FG3 

5 0:57,2 - 
1:02,1 

0,09% Obrigada NB. GB... CS FG3 

7 1:45,7 - 
1:47,5 

0,03% Obrigada. CS FG3 

9 2:45,9 - 
3:27,8 

0,73% Obrigada... Não sei se se recordam mas o meu nome é CS. A minha colega, a Drª SS, coordenadora do projecto, está aqui como 
observadora... A forma de trabalho que vamos utilizar é a seguinte: eu coloco uma questão e nós ouvimos o que cada um de 
vocês tem a dizer sobre essa questão, está bem? É importante a opinião de cada um de vocês. E a minha primeira questão é: ao 
ouvir a expressão “maus tratos de mulheres idosas” o que é que vos vem à cabeça, o que é que vos ocorre?  

CS FG3 

17 12:42,2 - 
12:48,4 

0,11% Sim, mas a resposta se calhar adequada para uma mulher mais nova não é tão adequada para uma mulher com mais idade... CS FG3 

25 19:59,3 - 
20:42,8 

0,76% Eu pedia-vos agora, prestem atenção ao que eu vou ler, é a definição que já vimos na semana passada, mas gostava de saber o 
que é que vocês têm a dizer em concreto sobre ela: “O abuso de idosos pode ser definido como "acto singular ou repetido ou 
uma ausência de acção adequada, que acontece numa relação em que existe uma expectativa de confiança, e que provoca danos 
ou angústia na pessoa idosa. Os maus tratos a idosos podem manifestar-se sob várias formas, tais como abuso físico, 
psicológico ou emocional, sexual ou financeiro. Pode também ser o resultado de negligência intencional ou não intencional." O 
que têm a dizer sobre isto? 

CS FG3 

32 25:56,6 - 
26:06,8 

0,18% Portanto eu penso que a NB mudava umas coisas nesta definição enquanto que a GB gostava de separar as definições para 
obter... 

CS FG3 

34 26:29,2 - 
26:43,6 

0,25% E vocês acham que o processo de envelhecimento, tudo isto que estamos a falar, tem a ver com a violência, mas tem também a 
ver com o envelhecimento, acham que há um impacto diferente no processo de envelhecimento, em homens e mulheres, ou 
não? 

CS FG3 

52 38:12,7 - 
38:34,7 

0,38% E em relação à violência contra idosos e à violência contra mulheres idosas em particular, acham que há algum preconceito, ou 
seja, há ideias pré-concebidas relativamente à violência contra idosos? (silêncio) Ideias pré-concebidas... 

CS FG3 

56 38:48,4 - 
38:52,1 

0,06% E portanto falamos é de violência conjugal, neste caso... CS FG3 

62 42:02,8 - 
42:20,3 

0,30% E acham que há diferença no tipo de violência que é cometido contra uma vítima em particular, que é a mulher idosa, em 
comparação com a mulher mais nova ou um homem idoso ou um homem mais novo, portanto, em relação a outros tipos de 
vítimas? Acham que há diferenças no tipo de violência?  

CS FG3 

75 47:55,9 - 
48:18,0 

0,39% Mas surgem porque estamos a falar de idosos e não porque estamos a falar de mulheres idosas... A minha questão é em relação 
às mulheres idosas, se a vítima mulher idosa sofre um tipo de violência diferente da vítima homem idoso, mulher jovem, ...  

CS FG3 

83 51:47,5 - 
51:49,9 

0,04% Ou seja, é uma perspectiva positiva do futuro... CS FG3 



 

85 51:59,9 - 
52:39,3 

0,69% OK, vocês os três têm... níveis interventivos diferentes... vêm de realidades diferentes, e eu gostava de saber, tanto quanto é do 
vosso conhecimento, que entidades e que tipo de profissionais é que intervêm nesta questão... isto vem associado àquela 
questão de todos nós, profissionais, termos tendência a estar fechados no nosso mundo e devermos saber o que é que os outros 
fazem, nomeadamente nesta questão em particular da violência contra idosos, e da violência contra mulheres idosas em 
particular... e portanto eu gostava de saber, em cada uma das vossas realidades, quem é que cada um de vocês identifica, quem 
é que já conhecem... 

CS FG3 

86 52:39,2 - 
52:41,5 

0,04% Como assim, instituições ou... GB FG3 

87 52:41,5 - 
53:01,9 

0,36% Instituições e profissionais... portanto se... aparecer uma situação de violência com idosas, por exemplo, quem é que a GB 
sabe... que entidades e que profissionais é que vão intervir. 

CS FG3 

89 53:19,1 - 
53:22,3 

0,06% Portanto uma possibilidade são as ONGs, de uma maneira geral...  CS FG3 

101 56:52,9 - 
56:55,7 

0,05% ok mas em termos de instituições a quem reportar?...  CS FG3 

114 1:02:36,1 - 
1:02:37,1 

0,02% Era chamada por quem? CS FG3 

130 1:08:57,9 - 
1:09:03,3 

0,09% E conhecem alguns tipo de apoios específicos para mulheres idosas vítimas de violência? CS FG3 

132 1:09:31,8 - 
1:09:52,8 

0,37% Mas a questão é aquela que estávamos a ver há bocadinho e que tem vindo a ser estudada que é: a resposta adequada para uma 
mulher jovem vítima de violência que é, em teoria, a retirada da situação, não é?, acabar com a situação através da remoção da 
vítima, geralmente em situação de idosos não é necessariamente a resposta adequada...  

CS FG3 

152 1:13:30,1 - 
1:13:32,6 

0,04% Portanto a resposta à minha pergunta é não, nós não temos uma resposta específica para estes casos... CS FG3 

157 1:16:42,0 - 
1:16:47,1 

0,09% O facto de ter mais de 65 anos não quer dizer que esteja dependente, não é? CS FG3 

179 1:22:54,7 - 
1:23:10,6 

0,28% E em termos de formação, têm algum tipo de dica ou de conselho sobre o que é que seria aconselhável os técnicos, quer os 
técnicos quer a direcção das instituições que trabalham nesta área, precisam a nível de formação específica...  

CS FG3 

186 1:25:43,9 - 
1:25:57,1 

0,23% E em termos de sensibilizar a sociedade para esta questão... tem alguma... na sua opinião qual é que poderia ser um dos 
caminhos a seguir?  

CS FG3 

191 1:27:23,4 - 
1:27:36,8 

0,23% Mas... a minha questão é: como é que nós podemos alertar a sociedade em geral para esta situação, na vossa opinião, que 
caminho é que nós podemos seguir? Por onde é que se vai?  

CS FG3 

193 1:29:38,2 - 
1:29:52,6 

0,25% E isso são formas de sensibilização directa para os técnicos... Vocês não acham importante chegar ao idoso?  CS FG3 

205 1:34:12,3 - 
1:34:47,4 

0,61% OK, meus senhores e minhas senhoras...já demos a volta às questões que nós queriamos focar... assim de uma forma um 
bocadinho rápida mas demos, e o que nós vos pediamos agora era que fizessem em conjunto uma síntese dos pontos 
principais... 

CS FG3 

 
ID TIMESPAN COVERAG CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 



 

E 

1 0:00,0 - 
1:18,8 

1,52% Boa tarde a todos novamente. O meu nome é CS, caso se tenham esquecido. Obrigada por estarem aqui. Vamos começar... 
portanto como já vos expliquei tenho uma série de perguntas que vamos seguindo, gostava de vos ouvir a todos, não tem de ser 
por ordem, não precisamos de fazer rodinha sempre na mesma direcção, nada disso, mas queria que percebessem que a vossa 
opinião é importante, não é uma questão de... não é uma questão de entidade, é uma questão de pessoas e a opinião de cada um 
de vocês interessa-nos. No final, eu páro a gravação, acaba-se a gravação e vocês têm uns momentos para redigir um 
documento-síntese do que discutiram. Já temos uma voluntária, pode ou não ser ela a redigir, mas pronto, queria salientar que 
isso acontecerá já fora do gravador. Para começar, o que eu vos peço é muito básico, como é que se chamam, de que entidade é 
que vocês vêm, que funções é que têm nessa entidade, há quanto tempo é que trabalham nesta área e porque é que decidiram 
ficar, portanto, por que é que se inscreveram para este grupo de discussão. Quem é que quer começar?  

CS FG4 

6 1:45,9 - 
1:46,9 

0,02% Função? CS FG4 

8 1:48,8 - 
2:01,0 

0,24% E... porque é que se inscreveu para esta parte? ... (silêncio) ... Porque era demasiado mau dizer-me que não?!... (risos) CS FG4 

10 2:07,6 - 
2:12,2 

0,09% Ok, claro que sim... a seguir... CS FG4 

13 3:17,6 - 
3:21,4 

0,07% No total há quanto tempo é que trabalha nisso? CS FG4 

15 3:49,4 - 
3:52,4 

0,06% E porque é que decidiu inscrever-se? CS FG4 

21 5:33,2 - 
5:35,1 

0,04% E há quanto tempo trabalha nisto? CS FG4 

25 6:41,6 - 
6:44,1 

0,05% E como é que se chama? CS FG4 

29 7:35,3 - 
8:01,1 

0,50% Então, para darmos início aqui à sessão, a primeira questão é muito genérica... é a seguinte, quando ouvem a expressão maus 
tratos de mulheres idosas, o que é que vos vem à cabeça? o que é que vos ocorre?  

CS FG4 

35 8:47,0 - 
8:52,4 

0,10% Há alguma coisa que não tenha sido dita?...  CS FG4 

40 9:27,1 - 
9:44,0 

0,33% Portanto apesar de não ser propriamente a primeira que vem à cabeça, é reconhecido que a violência psicológica é de facto 
importante. Mas genericamente, ouvindo falar em maus tratos de mulheres idosas, o que vem à cabeça é a física... 

CS FG4 

53 12:36,9 - 
13:01,3 

0,47% E digam-me uma coisa, daquilo que vocês observam, nós estamos a falar de maus tratos a idosos e a questão da violência sobre 
mulheres idosas veio ainda agora em paralelo com a questão da violência sobre uma mulher mais jovem, daquilo que vocês 
vêem, daquilo que têm como experiência, as mulheres idosas vítimas de violência já eram vítimas de violência antes de serem 
idosas ou são-no porque são idosas? 

CS FG4 

61 15:01,6 - 
15:43,2 

0,80% Eu vou ler-vos uma definição e gostava de saber o que é que vocês têm a dizer sobre ela. Ok? "O abuso de idosos pode ser 
definido como "acto singular ou repetido ou uma ausência de acção adequada, que acontece numa relação em que existe uma 
expectativa de confiança, e que provoca danos ou angústia na pessoa idosa.” Os maus tratos a idosos podem manifestar-se sob 
várias formas, tais como abuso físico, psicológico ou emocional, sexual ou financeiro. Pode também ser o resultado de 
negligência intencional ou não intencional." É uma definição, que existe, não é nossa e está aqui se quiserem consultar...  

CS FG4 



 

63 15:58,3 - 
16:02,3 

0,08% E como é que pode não haver uma expectativa de confiança? CS FG4 

67 18:07,8 - 
18:12,3 

0,09% Está talvez direccionado para um tipo específico?... CS FG4 

69 18:14,3 - 
18:15,7 

0,03% Ok, mais coisas... CS FG4 

76 19:20,6 - 
19:50,8 

0,58% Ok, então vamos prosseguir... na vossa opinião, o processo de envelhecimento tem um impacto distinto em homens e mulheres 
ou não? E porquê... Portanto, o processo de envelhecimento, que nós todos passamos por ele, não é?, não somos todos idosos 
mas estamos todos a envelhecer...  

CS FG4 

79 20:06,9 - 
20:19,7 

0,25% Pronto, passando a fase da fada madrinha em que todos somos jovens para sempre (risos), uma vez que todos envelhecemos, 
acham que este processo afecta ou não afecta homens e mulheres de forma diferente? 

CS FG4 

81 20:33,1 - 
20:36,9 

0,07% Não é uma questão de mais ou de menos, atenção... É uma questão de formas diferentes... CS FG4 

101 24:31,0 - 
24:32,7 

0,03% Não há diferenças no processo? CS FG4 

105 25:19,2 - 
25:43,5 

0,47% Em relação quer à violência sobre idosos quer à violência sobre mulheres idosas em particular, acham que há algum 
preconceito, algumas ideias pré-concebidas, genericamente, não minhas em particular, não vossas em particular, mas falamos 
genericamente, ideias pré-concebidas quer em relação à violência que é cometida contra idosos quer em relação à violência 
contra mulheres idosas em particular?  

CS FG4 

106 25:43,5 - 
25:46,4 

0,06% Como assim? CJ FG4 

107 25:44,8 - 
26:13,2 

0,55% Quando a população em geral ouve falar de violência sobre idosos ou sobre mulheres idosas em particular, há alguma reacção 
típica, há alguma ideia, independentemente do caso, alguma ideia que já existe antes e que seja direccionada para isto? 

CS FG4 

135 35:31,3 - 
35:55,2 

0,46% Portanto também em relação à violência há uma mudança na concepção de há uns anos para cá, no paradigma pelo menos na 
violência doméstica, do que nós achamos que está correcto ou está incorrecto, e do que devemos ou não devemos fazer...  

CS FG4 

137 35:59,0 - 
36:00,0 

0,02% Vai? CS FG4 

142 37:45,3 - 
37:50,0 

0,09% O que não quer dizer que não haja violência... CS FG4 

151 39:12,0 - 
39:54,4 

0,82% Continuando, passando à questão seguinte, eu gostava de saber, nomeadamente vocês que trabalham com vítimas específicas 
mas também vocês que têm um serviço muito prático de resposta a emergências, queria saber se vocês consideram que há 
diferenças na violência que é cometida, nos actos de violência mesmo, que são cometidos contra as mulheres idosas em 
comparação com as outras vítimas de violência. Ou seja, comparando mulheres idosas com mulheres jovens ou com homens 
idosos, que são os grandes paralelos que temos... Há diferença nos actos de violência que são cometidos contra as mulheres 
idosas?  

CS FG4 

155 41:09,5 - 
41:28,6 

0,37% Portanto, na sua opinião os actos de violência são menos intensos, digamos assim, independentemente das consequências que 
possam ter, mas o acto em si é menos forte... é como se a agressão fosse mais ligeira mesmo que a pessoa depois acabe com 
lesões mais graves...  

CS FG4 



 

157 41:31,5 - 
42:10,5 

0,75% E portanto quando há um acto de agressão a uma mulher idosa, por exemplo, esse acto em si terá características menos 
violentas do que a mesma resposta no caso de uma mulher nova... Em termos genéricos... se eu tiver uma mulher idosa vítima 
de violência doméstica, por exemplo, por parte do marido, e se tiver uma mulher jovem que é vítima de violência doméstica por 
parte do marido a tendência será que a mulher mais idosa tenha sido vítima de menos força do que a mulher jovem... É isso?  

CS FG4 

165 43:51,0 - 
43:54,2 

0,06% Então onde está a diferença? Esqueça o meu exemplo. CS FG4 

174 46:07,4 - 
46:26,2 

0,36% A pergunta não fala em agressor, a pergunta fala na vítima, sobre os actos de violência cometidos sobre idosa mulher ou quando 
não é idosa mulher, portanto idoso homem ou mulher jovem , independentemente do agressor ser o cuidador ou familiar...  

CS FG4 

183 48:51,7 - 
49:03,5 

0,23% Não precisam de chegar necessariamente a um acordo, não tem de haver unanimidade! VM, pareceu-me que ia dizer qualquer 
coisa... 

CS FG4 

185 49:05,6 - 
50:03,9 

1,12% Então agora vai ser a primeira a responder à próxima... Esta por acaso talvez qualquer um dos outros que tem mais 
conhecimento do terreno poderá ter uma perspectiva mais geral do que a VM, mas comecemos por ela... Que entidades ou 
profissionais é que são chamados a agir, ou que podem, que podem em termos de potencial, não quer dizer que sejam 
realmente... mas que podem agir nestas situações de violência contra mulheres idosas. Não sei se perceberam aquilo que eu quis 
perguntar...  

CS FG4 

186 50:03,9 - 
50:08,2 

0,08% Em termos de intervenção, é isso? FG FG4 

192 51:19,3 - 
51:24,1 

0,09% E portanto nem sempre os profissionais que de facto estão a intervir são aqueles que deveriam estar a intervir...  CS FG4 

194 51:26,6 - 
51:28,4 

0,03% Ok VM, quero ouvi-la... CS FG4 

212 55:21,2 - 
55:23,6 

0,05% Qual é o papel da Segurança Social nisto?... CS FG4 

227 59:16,0 - 
59:45,7 

0,57% Portanto, resumindo e concluindo, nós temos como entidades e profissionais que intervêm nisto, temos as forças policiais sejam 
elas quais forem, temos, na primeira linha, médicos e hospitais e centros de saúde possivelmente a identificar, temos a 
segurança social e os serviçoso sociais a dar apoios...  

CS FG4 

232 1:00:12,1 - 
1:00:29,5 

0,34% E portanto talvez no meio de tudo isto talvez falte um bocadinho de apoio psicológico algures no sistema como um todo... 
algures no caminho entre todas estas intervenções... não falámos em Ministério Público... 

CS FG4 

235 1:01:17,4 - 
1:01:39,9 

0,43% Eu tenho aqui 5 pontos... e gostava de saber que dicas ou conselhos vocês têm sobre qualquer um deles, eu vou dar-vos os 5 de 
uma vez, não precisam de segui-los todos, mas ouçam os 5 e depois digam o que têm a dizer de dicas ou conselhos sobre estas 
coisas...  

CS FG4 

237 1:01:53,1 - 
1:02:06,5 

0,26% Ok então vamos a uma de cada vez... Formação oferecida aos profissionais que estão no terreno e acabámos de ver que os 
profissionais que estão no terreno é assim um grupo enorme de instituições diferentes, não é? 

CS FG4 

240 1:02:09,6 - 
1:02:14,9 

0,10% E incidindo em quê? CS FG4 

243 1:02:29,3 - 
1:02:36,3 

0,13% E se falarmos em formação da direcção, dos conselhos de direcção das instituições?  CS FG4 



 

257 1:05:47,2 - 
1:05:49,2 

0,04% Acima é que se decide o que é que se quer que os outros façam... CS FG4 

268 1:06:48,8 - 
1:06:57,2 

0,16% E... em termos de apoios a dar às equipas de intervenção? O que é que vos falta?...  CS FG4 

270 1:07:12,0 - 
1:07:13,9 

0,04% Mas apoio a dar às pessoas que intervêm? FB FG4 

271 1:07:13,9 - 
1:07:15,2 

0,03% Às equipas de intervenção... CS FG4 

276 1:08:04,2 - 
1:08:27,1 

0,44% E em relação a conselhos que possam ter sobre procedimentos a adoptar... pelas instituições ou pelos indivíduos, pela sociedade 
em geral, em casos de violência...  

CS FG4 

278 1:08:34,3 - 
1:08:36,1 

0,03% Partilha de informação e trabalho em rede... CS FG4 

281 1:09:51,5 - 
1:09:56,3 

0,09% Mas o facto de terem um procedimento não quer dizer que considerem que é o procedimento correcto, não é?... CS FG4 

283 1:10:02,0 - 
1:10:03,3 

0,03% Estão mais ou menos benzinho... CS FG4 

288 1:10:33,6 - 
1:10:56,8 

0,45% E agora, de uma forma muito concreta, muito real, o que é que vocês acham que pode ser feito para sensibilizar a sociedade 
para esta questão... parte do que nós queremos fazer é uma campanha de sensibilização para alertar, no nosso caso focado 
especificamente na a violência sobre mulheres idosas.  

CS FG4 

290 1:10:58,3 - 
1:11:00,6 

0,04% Formação nas escolas... como assim? CS FG4 

303 1:14:44,0 - 
1:14:49,7 

0,11% Mas acho que não era bem isso... CS FG4 

312 1:17:59,0 - 
1:18:05,2 

0,12% VM... alguma ideia?... CS FG4 

316 1:18:47,1 - 
1:19:13,7 

0,51% Estamos mesmo a terminar, queria só perguntar-vos de tudo aquilo que falámos, e já estamos a falar há um bocado, qual é o 
ponto que cada um de vocês salienta como o mais importante, de tudo o que falámos o que é que vocês acham que é assim o 
pontinho mais importante para vocês? Vamos começar ali ao meio... 

CS FG4 

330 1:21:15,0 - 
1:21:16,3 

0,03% SN, o que salienta? CS FG4 

356 1:26:11,7 - 
1:26:14,4 

0,05% Vamos na verdade terminar e não continuar... CS FG4 

 

 
 



 

 

Sugestões ou conselhos 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

116 01:21:40,0 - 
01:22:47,9 

3,36% Bom, em relação ao tipo de equipas, essas equipas devem ser multi-disciplinares, para todas as problemáticas e para esta em 
concreto.Eu diria mais, que o ideal seria que estas equipas não fossem por pessoas só de uma instituição mas por pessoas de várias 
instituições e é dos problemas do nosso país, esta dificuldade em trabalhar em rede, em parceria, na cidade de Lisboa, de forma 
aguda... E portanto é muito importante que estas entidades que estão no terreno conheçam as competências de cada um e o que é 
que cada uma delas pode fazer, como é que podem-se juntar sinergias, para não haver o jogo do empurra, que é o que acontece...  

ML FG1 

117 01:22:48,0 - 
01:24:46,9 

5,90% E o que eu acho muito importante relativamente aqui à parte da formação, só para começar, quer para os da intervenção quer para as 
chefias, é falar sobre a representação do idoso. E dou já um exemplo de seguida, que muitas vezes tinha técnicos que diziam para lá, 
as pessoas diziam, tinham apoio técnico, apoio domiciliário, centro de dia, as pessoas tinham o acordo mas os filhos não querem. E 
os filhos é que controlam o dinheiro... Portanto como é que eu vou entrar na casa da pessoa sem autorização do filho? E portanto 
ainda há, por parte dos próprios técnicos, imensa dificuldade em perceber que há pessoas a quem cabe a opção do serviço... O seu 
filho,é optimo, o nosso trabalho enquanto técnicos do social e do psico e dessas coisas é tentar envolvê-los na vida da pessoa e isso 
faz melhor resultado, mas efectivamente o descendente ou o colateral não tem qualquer poder de decisão quanto à vida do próprio... 
Portanto o que temos é que explicar isso às pessoas, temos que dar os caminhos para que elas decidam por onde querem ir, ou seja, 
se no fundo é é o filho que controla o dinheiro temos de saber como é que se vai fazer para que a pessoa não... o filho, como é que se 
explicam aos proprios... quer dizer, mas primeiro que tudo há um aspecto da formação que os técnicos não têm e que precisam de 
ter. Portanto começa muito por esta questão da representação dos idosos e portanto tanto para as equipas de intervenção como para 
as chefias. 

ML FG1 

118 01:24:47,0 - 
01:26:16,9 

4,42% Depois, como é que se detecta estas situações de mau trato, e o que eu quero dizer em concreto é, como é que se conduz uma 
entrevista com idosos, com idosos, que disparate, neste caso é sobre idosos mas com a alegada vítima, como é que se procura 
detectar os sinais, como é que se conduzem entrevistas com os alegados agressores, como é que se conduzem entrevistas com 
pessoas à volta, não é?, familiares, vizinhos, tudo isso, que podem de facto identificar que estamos numa situação de mau trato, 
numa situação de stress do cuidador, numa situação em que até há assim uma agressão mutua, portanto como é que se distingue, e 
uma vez que leve à conclusão que há aqui uma situação de maus tratos, como é que vamos actuar? Portanto, vamos denunciar, a 
que entidades é que, é que podem intervir, como é que vamos dar apoio a esta pessoa, ou seja, como é que vamos trabalhar com 
esta pessoa para que ela própria assuma a necessidade de ter aquele apoio. Ou seja, mesmo para que aceite outras medidas porque 
precisa de conselhos, portanto...  

ML FG1 

120 01:26:28,0 - 
01:28:24,9 

5,77% Nomeadamente uma situação, se não for numa situação enquadrada em termos penais como maus tratos mas sim como violência 
doméstica, a lei da violência doméstica tem como um dos princípios o consentimento da pessoa, claro que é um princípio, nós 
temos de praticar, perceber assim qual é o bem maior, portanto se estamos a falar numa situação de maus tratos gravíssimos, se 
calhar não vamos deixar que a pessoa morra antes de fazer a denuncia... mas se estamos a falar em muitas situações, e se a pessoa 
não quer apresentar queixa, não querendo prosseguir com a queixa, temos de ponderar , se eu seguir com a queixa, muitas vezes 
mesmo prosseguindo com a queixa a pessoa pode chegar, pode negar o mau trato e portanto e portanto é em termos práticos 
arquivado... Muitas vezes quando há estas situações das intercções familiares há até uma dificuldade enorme das pessoas tomarem 
consciência que é um mau trato e por vezes a pessoa sente-se responsável por o filho ou o neto ser o resultado do seu... sente-se 
responsavel, não é?... e portanto há aqui uma distinção, ou seja, conforme estava a ser contado há bocado, "nós podemos ajudar o 
seu neto, podemos tentar apanhar o seu neto, podemos tentar ajudá.lo, mas esta situação não pode continuar porque de facto é um 
mau trato... portanto a senhora está num lar e precisa da sua pensão para pagar o lar... Esta situação é uma situação que nós vamos 
tentar acompanhar mas há outra pessoa que tem de fazer pela sua própria vida... Portanto o trabalhar todas estas questões ou o 
trabalhar as questões de "se a senhora vier para um centro de dia se calhar a sua filha fica menos stressada porque tem de cuidar de 
si, a necessidade de conviver fica mais fácil, portanto há que trabalhar estas situações...  

ML FG1 



 

121 01:28:25,0 - 
01:29:58,9 

4,62% E depois há que trabalhar também aqui muito as pessoas porque são pessoas que estão em situação muitas vezes precisamente ou de 
alcool ou com problemas com a responsabilidade da medicação, portanto há que trabalhar aqui uma série de coisas e muitas vezes 
tendo em conta o stress do cuidador que temos que ver como é que vamos também apoiar o cuidador para termos... porque senão 
temos, como acontece, um homem que cuida, um marido que cuida de uma mulher com Alzheimer, temos noção que o cuidado do 
Alzheimer dura 24h por dia, com privações de sono, com agressividade, com mudanças de fraldas, qualquer um pode perder a 
cabeça... vamos denunciar e ainda vamos pôr mais um stress sobre o homem que quer ter uma situação diferente? Não... Vamos é 
perceber, face a esta situação, enfim, a pessoa tomar consciência de si, na situação em concreto a pessoa é que denunciou e chorava 
compulsivamente porque gritava e abanava a mulher, como é que vamos fazer para equilibrar esta situação, não é?...  

ML FG1 

122 01:29:59,0 - 
01:30:36,9 

1,89% E portanto é preciso a formação de identificar, identificar por um lado para depois ver como é que se actua. E portanto para ver 
como é que se actua tem de saber quais são as entidades que podem dar apoio, quais são as competências dessas entidades e de 
facto tentar formar redes de apoio para que as coisas ao menos se possam minimizar... E é preciso muito formar os técnicos para o 
que é o idoso num plano jurídico, o que é o idoso do ponto de vista psicológico, e que o ser idoso, é pessoa, é adulto. 

ML FG1 

124 01:30:39,0 - 
01:31:10,9 

1,57% É um adulto! E depois há situações, de dependência, de incapacidade, ou seja, é imprescindível que os próprios técnicos possam 
tomar consciência do que é um mau trato por um lado e qual é a possibilidade de integração porque muitas vezes a dificuldade 
também é "Até onde é que eu posso ir?" 

ML FG1 

126 01:31:13,0 - 
01:32:18,9 

3,26% Em relação aos profissionais, só uma nota, é importante não só essas competências todas mas também depois a nível 
comportamental, esses técnicos terem alguma formação a nível de criar empatia, criar laços... Diariamente contacto com 
profissionais muito capazes, no entanto com o seu publico-alvo não se conseguem aproximar, poderão (...) mas quando os idosos se 
referem às meninas ou às doutoras a relação foi fria ou, não estou a dizer que a culpa é do profissional, que não fez tudo correcto 
mas com este publico há determinada necessidade que essa formação abranja também uma parte comportamental portanto estes 
técnicos procuram estabelecer no seu diálogo, na sua postura corporal, através do seu comportamento, conseguir estabelecer, não 
digo um elo, mas pelo menos estabelecer uma empatia... E eu falo nesta questão porque tecnicamente...  

PP FG1 

127 01:32:19,0 - 
01:32:59,9 

2,19% Quando eu falei, não falámos dos laços, não é... Normalmente é uma questão de proximidade, pegar em alguém que tenha uma 
relação de proximidade ou do apoio domiciliário, alguém que tenha uma relação de maior proximidade e de confiança com a pessoa 
que depois que se inicie até pode ficar aberta a um leque maior... E só mais uma coisa, relativamente aos dirigentes, seria 
importante que as proprias instituições fizessem protocolos de colaboração relativamente a estas situações, não é?...  

ML FG1 

128 01:33:00,0 - 
01:33:02,9 

0,20% Era isso que eu ia dizer, normas de actuação... PN FG1 

129 01:33:03,0 - 
01:34:35,9 

4,57% Portanto é importante que os técnicos saibam, dentro da sua própria instituição, como é que, ou seja, aquela formação que 
eventualmente a ANJAF possa dar, é no sentido de dar elementos para que depois a própria instituição concretize isso tudo dentro 
da sua própria instituição, ou seja depois em termos de hierarquia como é que querem fazer isso... Se há uma Santa Casa que 
sinaliza para o Ministério Público, não é logo a técnica do centro de dia que ali está, portanto... ou seja, de uma forma mais formal, 
portanto não só um protocolo de actuação que tenha a ver com a própria estrutura da instituição, mas concerteza numa instituição 
que actua em Lisboa haverá determinados parceiros, uma instituição que actua na margem sul terá outros parceiros e portanto é 
importante que localmente se saiba quem são os seus parceiros e portanto que é importante que a instituição tenha os seus 
protocolos porque depois é mais fácil até de, enquanto diálogo, haver interlocutores em cada entidade com... específicos, portanto, 
talvez não para a questão dos maus tratos sobre mulheres idosas mas se calhar para a questão da violência de um modo geral... E 
portanto é muito importante este protocolo, este protocolo de actuação...  

ML FG1 

130 01:34:36,0 - 
01:35:30,9 

2,72% Eu... o que eu tinha aqui a dizer, já alguém disse, a nós é crucial as normas de actuação, o trabalhar em rede e parcerias, os 
contactos privilegiados são muito uteis quando as situações surgem, e o stress, precisavamos de ter uma formação em gestão do 
stress, porque os profissionais que vão ao local têm de ter essa visão em minutos, em 10 minutos, e é muito importante para tentar 
gerir uma ocorrência e pronto, e era... a legislação, a legislação é da maior importância, a gente trabalha todos com base na 

PN FG1 



 

legislação e que se responsabilize quem faz estas coisas... Não é... A impunidade vai fazendo, com processos a durarem anos e 
anos, e não se consegue resolver as coisas em pouco tempo... 

131 01:35:31,0 - 
01:37:52,9 

7,02% Eu acho é que estas coisas podem servir um bocadinho de... pronto, eu como é que faço mas pronto é diferente, é uma coisa mais... 
mas acho que é importante passar uma coisa que é, apesar destes crimes não terem soluções que resolvem a questão e ponto, isso de 
facto não acontece porque não há meios, ponto, e portanto temos que viver na realidade, temos de ver o que é que é possível fazer, 
não é?, até onde é que podemos ir, e por outro lado porque esbarramos naquilo que é a auto-determinação da pessoa, daí aquela 
questão do que é a representação do idoso. Mas a consciência que, não obstante as coisas estarem longe de serem perfeitas, é 
possível fazer alguma coisa, é possível minimizar situações... E também que se essa nossa actuação não tem só em vista um caso 
concreto mas tem também em vista um trabalhar de mentalidades, não é? E se não fizermos nada, os processos não andam, portanto 
não fazemos denuncia porque os processos não andam, não falamos com as pessoas porque não adianta porque não quer sair de 
casa porque o outro fez isto fez aquilo, ... e as mentalidades não, não, não mudam, não é? É preciso ser, sabe a muito pouco mas eu 
como jurista que trabalha nesta área, e não há muitas a trabalhar na área social porque de facto não é uma área jurídica pura e dura, 
se não for por essa motivação extra, de no fundo ir assim rompendo caminhos e vejo que desde 99, por exemplo, que comecei a 
trabalhar nesta área do idoso, apesar de tudo há caminhos que foram feitos e há limites que fomos forçando, não é? e que fomos 
vendo... E portanto eu acho que para quem trabalha nestas áreas tem de haver muito esta motivação que é uma motivação 
profunda... O querer avançar, não ter medo de assumir responsabilidades e não ter medo... 

ML FG1 

133 01:38:18,0 - 
01:38:28,9 

0,53% O enfoque tem de ser nós sermos os idosos de amanhã, as pessoas têm tendência a reagir mais quando partem do pressuposto de 
que se está a falar de um problema que também é deles...  

PP FG1 

134 01:38:29,0 - 
01:38:34,9 

0,29% Se reparar, quando as pessoas falam dos idosos, falam sempre "deles", nunca dizem "nós". ML FG1 

141 01:40:47,0 - 
01:41:36,9 

2,49% O idoso é sempre um idoso, cheira mal, é feio, vamos fechar os olhos a isso, temos a tendência para fechar os olhos ao que é 
desagradável, e estamos falar como senso comum, e aliás os contributos mais depressa se vêem nas revistas às criancinhas, fica bem 
nas revistas e assim, do que um idoso. Por acaso isso já mudou um pouco, acho que já se vê mais... no entanto comparativamente... 
acho que mudou um bocadinho... aqui há 10 anos atrás era pior...  

PP FG1 

142 01:41:37,0 - 
01:45:25,9 

11,30% Por outro lado eu acho que há um trabalho , continua a haver um trabalho que precisa de ser feito com os técnicos, os próprios 
técnicos, que têm muitas ideias pré-concebidas, por um lado porque estão limitados, como todos nós, às circunstâncias, portanto à 
população portuguesa. e muitas vezes a população portuguesa é um conjunto de problematicas de várias ordens que não tem só a 
ver com o facto de ser idoso.  

ML FG1 

142 01:41:37,0 - 
01:45:25,9 

11,30% Eu acho que é muito importante envolver pessoas que estão mais perto da idade da reforma e é muito importante o apoio em termos 
dos cuidadores informais, ou seja, os familiares, os vizinho, que são aqueles que tratam localmente... Essas campanhas de 
sensibilização e sensibilização tem de ser disseminado também muito localmente e à pessoas que estão à volta do problema e que 
tenham uma faixa etária mais... porque de facto é necessário haver uma mudança de mentalidades... e é o que demora mais...  

ML FG1 

143 01:45:26,0 - 
01:46:01,9 

1,82% Eu é só mais uma coisa... e talvez é de dar também, a nível da Santa Casa, dar formação ao cuidador, em relação àqueles que têm os 
idosos acamados, e que muitas vezes eles ficam ali e não sabem o que hão-de fazer... e talvez a Santa Casa, através de de algumas 
acções de formação, se essas pessoas se mostrassem interessadas em receber essa formação, porque julgo que não têm ninguém a 
fazer isso...  

PN FG1 

144 01:46:02,0 - 
01:46:51,9 

2,46% Até para gerir o stress, porque o cuidador só consegue valorizar o papel que tem, valorizar no sentido de não dar importância, mas 
se associar mais os cuidados necessários a uma patologia ou à debilidade da idade, se calhar o stress de que nós falamos e essa 
agressividade, a pessoa consegue gerir melhor... porque se calhar, como disse, esses cuidadores não têm outros cuidadores a quem, 
vá lá, o problema que têm ali teria outra dimensão se calhar se a propria pessoa que tem essa incumbência aprender a gerir melhor 
as dificuldades com que... principalmente aquelas com antecedentes, não vou dizer de maus tratos porque os maus tratos têm um 

PP FG1 



 

determinado enquadramento mas aquela agressividade que acaba por sentir na pele talvez consiga ser um pouco mais gerida.  

145 01:46:52,0 - 
01:49:19,9 

7,32% Isso que está a dizer é muito relevante, principalmente em termos institucionais, em termos familiares também acontece mas 
acontece muito em termos institucionais, portanto distinguir o que é um mau feitio do que é um problema demencial, mesmo o mau 
feitio, uma instituição deve conseguir contornar essas situações mas há essa questão e depois de grupos de formação e grupos de 
apoio a cuidadores formais. Estava-me aqui a lembrar que há um manual, que já tem uns anos, de prevenção de mau trato, é da 
instituição espanhola que se ocupa desta questão, agora não me recordo do nome, mas está disponível na internet no site deles... Eu 
tenho-o e é um manual que eu acho que está muito bom precisamente para a questão da prevenção dos maus tratos e depois essa 
parte de como abordar os envolvidos, dos sinais de alerta, tudo isso são... é um manual que foi feito precisamente para ser utilizado 
junto dos cuidadores portanto pretende precisamente apoiar nesta prevenção na prática... E eu acho que fizeram um trabalho 
fenomenal...  

ML FG1 

153 01:51:44,0 - 
01:52:20,9 

1,84% outra coisa que eu queria apontar é a realidade do trabalho em rede para se poder intervir nesta questão dos maus tratos... PP FG1 
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46 30:06,7 - 
32:52,2 

2,08% eu sou assistente social, sou-o profissionalmente mas também sou porque sou assim... acho que nasci para ter esta profissão, fui 
sempre muito ligada às outras pessoas, aos outros como pessoas, mas aquilo que eu noto no meu círculo de amigos é que as 
pessoas são muito pouco sensíveis à problemática do outro... e portanto, ou vivenciam isso como um problema pessoal e dão-lhe 
importância ou se não o vivenciam pessoalmente, ele não existe... portanto, estamos a chegar a um ponto em que as pessoas são 
tão fúteis, tão fúteis, que não ligam ao outro, portanto não há a cultura de educar para a importância do outro, mas isso vê-se em 
tudo e portanto vê-se às vezes no mais básico, como por exemplo ir no comboio e as pessoas não darem o lugar aos mais idosos 
ou a pessoa estar doente ou a pessoa não se estar a sentir bem e a pessoa parar e perguntar se precisa de ajuda, portanto eu acho 
que também é cultural e as pessoas não foram educadas ou não estão a ser educadas para dar importância ao outro, e portanto se 
vivenciam pessoalmente o problema na família ou com alguém próximo... se é uma coisa depois à posteriori, também... talvez se 
preocupem mas não lhes merece grande importância portanto eu acho que a maioria da população, ou são pessoas que trabalham 
na área social, como nós, e vivenciam o problema e dão-lhe importância, ou então eu acho que não... 

SB FG2 

46 30:06,7 - 
32:52,2 

2,08% eu acho que nós vamos ter de nos preocupar com as pessoas que são hoje adultas, da nossa idade, e depois vão daqui a uns anos, 
vão ter de passar por esse processo e não o vão entender porque não o vivenciam... isso para mim é que é preocupante... e 
portanto eu acho que é cultural, eu acho que as pessoas não efectivamente as pessoas, a sociedade no geral, os adultos de hoje 
nãoestão preocupados com essa questão...  

SB FG2 

72 43:58,3 - 
45:21,5 

1,05% Eu acho que a legislação nesse aspecto devia ser um bocadinho diferente, não devia proteger excessivamente a família para... 
porque é assim, isso justificava-se quando não era a sociedade no seu conjunto ou quando não havia esta disposição das 
instituições para ajudar as pessoas. Hoje em dia não se justifica essa protecção dada em termos de legislação, é uma coisa 
completamente arcaica, no meu entender... Ou seja, muitas vezes ainda vão ser tutores da própria vítima quem tortura, isto é 
uma coisa completamente arcaica...  

FC FG2 

146 1:35:34,4 - 
1:37:45,0 

1,64% embora a lei, no meu entender, também deviam estar a ser revistas em muitas áreas, as leis devem ser facilitadoras, não devem 
ser inibidoras na resolução dos problemas...Muitas vezes as leis, em vez de ajudarem, ainda são impeditivas da resolução dos 
problemas. No meu entender, quem faz as leis não tem tido experiência e contacto com a realidade, é uma outra falha muito 
grande que eu vejo no nosso sistema é que normalmente quem faz as leis está completamente alheado dos problemas e só lida 
com aquilo intelectualmente ou porque noutro lado se faz assim ou aquilo e faz sentido ou tem lógica mas depois na prática, na 
prática não funciona. 

FC FG2 



 

147 1:37:45,0 - 
1:38:17,4 

0,41% Eu costumo referir que há um sociólogo que é o Boaventura Sousa Santos que diz que, portanto, ele está na área da Sociologia 
do Direito, e ele diz que não devia haver nenhum advogado nem nenhum juiz que não fosse obrigado a fazer pelo menos 2 anos 
de serviço cívico em contacto com os problemas para depois ter uma capacidade e uma sensibilidade maiores para poder lidar 
com as equipas de uma outra forma. Eu concordo 100%. 

FC FG2 

151 1:40:16,7 - 
1:41:50,0 

1,17% Relativamente à formação, eu acho que foi aquela questão que eu há bocadinho falei, que as pessoas saberem distinguir, acho 
que é muito importante na formação abordar-se a questão ética. E quando se fala na questão ética é as pessoas saberem... porque 
há pessoas que toda a vida... por exemplo, poderá haver ajudantes familiares, não sei se vocês conseguem entender o meu ponto 
de vista, esse é o meu maior medo, porque eu também já senti isso relativamente a algumas ajudantes familiares, porque são 
pessoas, que têm agora 40 ou 50 anos, que também foram vítimas de violência familiar, porque viram o pai a agredir a mãe, e 
portanto aquilo deixou nelas uma certa angústia. E depois quando, em idade adulta, vivenciam isso noutros, recordam um 
bocadinho a dor dessa violência e portanto nada a ver com a preocupação pelo outro. Agem com preocupação elevada pelo 
problema pessoal e em resolver mais aquilo como uma justiça, e não olhando para a questão da pessoa que está a ser vítima de 
violência. E isso é outra forma de violência, sem saberem estão a exercer uma outra forma de violência sobre a pessoa. Eu acho 
que é muito importante na formação abordar a questão ética das pessoas tentarem entender que aquilo é... cada caso é um caso... 
e portanto como cada caso é um caso as pessoas não podem tomar as dores daquela situação e têm de saber distinguir o que é 
que é a vida delas do que é a ideia delas de bem-estar e temos de definir aquilo que é a questão pessoal da questão profissional 
portanto, o que não significa não agir, não é?, é diferente.  

SB FG2 

152 1:41:50,0 - 
1:42:20,0 

0,38% Mas eu acho, depois também há aqui a questão da ética, depois há aqui uma questão muito importante que é o sigilo 
profissional, não é? Nem todos os profissionais estão obrigados a um sigilo profissional, por exemplo, essa questão, há 
Direcções e Direcções, não é? Deixa-me um bocadinho... isso de falar de violência sobre utentes quer da Direcção com os 
filhos... quer dizer... eu compreendo a posição... mas tem que se saber exactamente o que é que se pode meter... 

SB FG2 

154 1:42:28,6 - 
1:43:47,5 

0,99% Nunca me aconteceu... eu de qualquer das maneiras acabo por... pronto, exacto, mas quando eu falo nessa questão não era para 
levar por aí, é que é para olhar para o problema da pessoa e muitas vezes as Direcções não estão preparadas, têm de lá ir, não é?, 
porque é o papel delas, mas não estão para analisar o problema do utente. Por isso é que é importante até para os técnicos, 
muitos dos técnicos, aquilo que eu noto ainda para mais nas pessoas que acabam os cursos recentemente é o medo da justiça, 
não é?, e vale tudo em nome da justiça mas estamos a falar da vida das pessoas e e temos de saber... a maturidade também é 
muito importante, e portanto eu acho que nessa questão da formação a questão ética e a questão do analisar o problema não na 
nossa perspectiva enquanto pessoa mas sim enquanto... olhando para a pessoa e tentando respeitar... e depois evidentemente com 
as reuniões de equipa abordar o assunto e falar... pronto, falar, eu acho que... Relativamente ao dirigentes eu acho que é abordar 
a mesma questão... a questão ética para mim é a mais premente... 

SB FG2 

156 1:43:49,3 - 
1:46:06,6 

1,73% Para mim a questão é a formação para a cidadania, portanto, os técnicos quanto mais tiverem essa consciência dos direitos e dos 
deveres deles próprios e de todas as pessoas, melhor, melhor, portanto, desempenham a sua função, e melhor também 
transmitem essa forma de estar na vida às outras pessoas com quem lidam. Portanto é uma questão de direitos e deveres que eu 
acho que é muito importante que todas as pessoas esquecem, portanto, as questões da cidadania, saber que direitos é que têm, 
porque muitas vezes essas pessoas são... ao ter violência doméstica e também eles não sabem o que é que devem fazer ou o que 
é em termos de direitos ou de deveres, até onde é que podem... o que é que podem fazer e não podem fazer... Depois acho que 
deve ser dada formação em termos de recursos, portanto os recursos que há na sociedade e que podem contribuir para a 
resolução deste problema, portanto o técnico que está no terreno tem de estar informado, tem de saber o que é que faz a APAV, 
o que é que pode fazer a Segurança Social, o que é que pode fazer o delegado do Ministério Público, o que é que pode fazer o 
Delegado de Saúde, em que situações é que isso facilita, eu acho que isso é muito importante, os recursos que existe na 
sociedade e que podem ajudar na resolução dos problemas, saber onde é que há lares, quanto é que são os lares privados, quais é 
que são os lares da Segurança Social, como é que é o procedimento da coisa, e reterem essa informação para poderem explicar 
às pessoas com quem lidam no dia a dia. A maioria das pessoas diz "Ai eu não quero ir para um lar!" porque se calhar ela 
imagina que se calhar se for para um lar tem de pagar se calhar 1500 euros por mês ou 2000 euros por mês e elas não têm 
dinheiro e então dizem que não querem ir. Porque às vezes são coisas diferentes, as pessoas dizem uma coisa mas na verdade 
querem dizer outra... e é esse tipo de percepção às vezes que se tem de ter ou explicar que nos lares as pessoas também podem 

FC FG2 



 

fazer coisas que não sabem que podem, ou que vão ter outro tipo de companhia que se calhar em casa não têm, nem que seja o 
facto de idosos ao irem para um lar vão ter um atendimento diferente, pronto mas isso é importante que fique explicado... os 
recursos que há na sociedade... 

157 1:46:06,6 - 
1:46:11,6 

0,06% Mas não se esqueça que muitas vezes as ajudantes familiares... MP FG2 

158 1:46:11,5 - 
1:46:13,5 

0,03% Não têm tempo para essas coisas, não é?... FC FG2 

159 1:46:13,5 - 
1:46:36,7 

0,29% Não não, não é isso, elas depois agem em nome pessoal, sozinhas, imaginando, elas depois comentam esses recursos, se calhar 
era importante... ok, mas agora até na vida pessoal isso é sempre bom mas agora profissionalmente... pode haver algumas 
questões que se...  

MP FG2 

160 1:46:36,7 - 
1:46:39,3 

0,03% Mas profissionalmente como? FC FG2 

161 1:46:39,3 - 
1:46:47,8 

0,11% Por exemplo, isso pode fazer com que as ajudantes familiares por iniciativa própria e também sobre aquele utente faça uma 
queixa ou... 

MP FG2 

162 1:46:47,8 - 
1:47:23,9 

0,45% Não mas a educação vai sempre ajudar numa tomada de decisão... quanto mais informada estiver aquela ajudante familiar, 
melhor saberá utilizar os procedimentos, não é? e claro que tem de articular sempre com a instituição isso é importante mas em 
relação à formação eu acho que o fundamental era isso e sensibilizar para a perspectiva do próximo. 

FC FG2 

163 1:47:23,9 - 
1:48:15,9 

0,65% Eu acho que tanto para as equipas como para os dirigentes como depois, como se falava, para a sociedade em geral, eu acho que 
é importante indicar todos os tipos de violência que possam existir, pronto, um alerta para o filho não deixou dinheiro para beber 
o cafezito durante a semana, isto é um exemplo, não é?, pronto, a violência doméstica, porque as pessoas têm uma tendência 
para "eles falam em estalo e pontapé, é violência doméstica", o resto, ou porque a filha cortou o telefone e não deixa a mãe falar 
com mais ninguém, também é violência doméstica, também é violência isto, também é violência aquilo, tudo tudo tudo tudo...  

MP FG2 

165 1:48:20,9 - 
1:49:09,6 

0,61% Também a sensibilização das burlas porque isso também é uma violência... mas primeiro tem que saber o que é uma burla! Há 
pessoas que são mais receptivas, pronto, mais receptivas porque já alguém lhe contou alguma pronto mas mostrar bem às 
pessoas que não é só o pontapé e o estalo que conta, que há muitas outras situações, o psicológico e que... mais esta achega 
que... eu acho que é importante. 

MP FG2 

166 1:49:09,6 - 
1:51:39,4 

1,89% Isto agora não tem nada a ver com formação mas agora estava-me aqui a lembrar de um pormenor, eu acho que numa situação 
de violência temos de dar muita importância ao sentimento de importância. Eu acho que é o sentimento de importância que 
move e também há um sentimento de importância que cada um, que depois também define o carácter das pessoas mas isso às 
vezes também temos de ter o cuidado de respeitar os sentimentos de importância, até às vezes os próprios técnicos, recorrem a 
outro tipo de coisas que às vezes podem ser banais, e às vezes as ajudantes familiares também. E às vezes os técnicos têm de ter 
o cuidado de desdramatizar e torna-se muito complexo falar nestas questões, não é?, porque as pessoas acham que são melhores 
ou piores profissionais por estarem mais atentos aos outros e eu acho que é muito importante também, eu acho que é sempre 
importante focar o problema na questão da vida da pessoa, ver o que é que a pessoa também quer para a vida dela, olhar para a 
pessoa, ao menos nesse aspecto respeitar a pessoa enquanto ser humano, com vontade própria. Não estamos a falar nisso, da 
pessoa ser incapaz ou não poder tomar decisões, na minha perspcetiva eu acho que é muito importante. Já me aconteceu as 
ajudantes familiares inflamarem um problema que se calhar não era bem um problema, não é?, e depois falam umas com as 
outras e fazem depois efectivamente criam um problema , às vezes até é preciso dizer que não tem nada... é um problema... a 
vida tem tantos problemas, não é? nós na nossa vida também temos problemas, não é? e portanto eu acho que para além de 
alertar para o que pode ser e não ser violência eu acho que também é importante desdramatizar os aspectos da vida que... nós às 
vezes temos ajudantes familiares que são tão, tão zelosas que às vezes interferem demasiado... e por isso eu acho que é educar 
todas as pessoas, técnicos, ajudantes, naquele circuito de civismo, de alguma paz se calhar interior, não sei...  

SB FG2 



 

167 1:51:39,4 - 
1:52:59,9 

1,01% Acho que uma coisa importantíssima é se calhar todos os técnicos terem ajuda psicológica ou até algum acompanhamento, essa 
coisa da supervisão é uma coisa tão importante e eu pergunto-me se... eu perco imenso tempo... não perco, ganho... a falar com 
as ajudantes familiares, uma conversa informal, não é nada de muito programado nem muito... tentamos que as ajudantes 
familiares se ponham no lugar dos outros ou usem o sentimento da compaixão, até pelo número de utentes... não que um grande 
número... não tentamos com isso desculpar algumas coisas que acontecem e que são efectivamente graves, mas para mim, 
enquanto assistente social e também enquanto pessoa, o que mais importa é efectivamente aquela pessoa que está ali e as 
situações no concreto, porque depois corremos o risco às vezes de generalizar e estamos a tornar as pessoas ainda mais infelizes 
do que o que elas já são. Às vezes até só o facto de... há certas situações em que nós nos apercebemos de várias questões de 
violência e com outros temos de dar uma volta enorme para ela não perceber que nós estamos a insinuar que ela está a ser vítima 
de violência porque isso para ela seria um desgosto enorme. Se calhar pior do que levar um abano de um filho ou uma filha. E 
portanto... é de uma dor enorme...  

SB FG2 

169 1:54:13,8 - 
1:55:19,4 

0,83% O papel das Direcções é cuidar dos colaboradores, eu acho que quanto menos a Direcção se meter no trabalho... eu também faço 
parte da Direcção, portanto, não quero com isso... mas a questão que eu acho é que efectivamente a preocupação da Direcção 
será nesse aspecto, formar as pessoas e os colaboradores e ter bons colaboradores e boas pessoas com o apoio de que precisam 
para poder lidar com esse tipo de situação. E por isso eu acho que é muito importante nessa questão da formação, pronto, as 
pessoas terem o conhecimento do que são os aspectos da violência, também, uma formação muito moral, muito cívica, muito 
pessoal, às vezes, se calhar até falar com os técnicos, ir às instituições falar com os técnicos que estão a coordenar os serviços, 
pedir apoios ou reunião ou supervisão até nestas questões. 

SB FG2 

170 1:55:19,4 - 
1:55:30,1 

0,13% E em relação nomeadamente a apoios a dar às equipas de intervenção e procedimentos a adoptar, considera que por exemplo 
implementar supervisão e intervisão entre os funcionários seria crucial... 

CS FG2 

171 1:55:30,1 - 
1:56:27,4 

0,72% Claro que sim. Perde-se muito tempo na organização dos horários e na instituição, perde-se... perde-se, é importante, claro que 
sim! mas dá-se muita importância aos aspectos administrativos e burocráticos e isso tem de acontecer, obviamente, mas depois 
nisso há uma falha muito grande. É uma falha muito grande... Nós lá somos 3 assistentes sociais e às vezes se houvesse mais, 
mais conseguiriamos se calhar fazer... Mas é preciso uma grande sensibilidade para as questões... com todos os actores, portanto, 
e todos a conversar e a colaborar... eu aprendo com elas, elas aprendem comigo, e é nesta relação que também se ganha a 
confiança e essas coisas todas... 

SB FG2 

174 1:56:39,6 - 
1:57:46,5 

0,84% Criar... criar hábitos de... formais ou informais, momentos de partilha de experiência eu acho que é extremamente importante... 
porque entre técnicos, por exemplo, dialogarem uns com os outros, e trocarem impressões na forma como vão intervir para 
resolver estes problemas, é em sim quase uma formação pelos pares e que é muito útil pela troca de experiências entre os 
próprios técnicos. E isso é muito útil porque à vezes aparece a resolução do problema de um técnico que pode surgir daquilo que 
o outro fez, mais do que qualquer formação teórica, é esse trabalho da troca de experiências e de quase auto-formação que as 
pessoas fazem uns com os outros que é o mais importante para a resolução dos problemas. 

FC FG2 

175 1:57:46,5 - 
1:59:00,4 

0,93% Nós na nossa instituição, como eu disse, somos três assistentes sociais e portanto, perante um problema de violência, 
conversamos imenso e portanto cada uma dá a sua perspectiva e permite, às vezes há uma perspectiva um bocadinho lata da 
resolução das coisas, há alguém depois que tem uma perspectiva que depois complica um bocadinho e eu digo "se calhar 
também estou a ser um bocadinho condescendente, vamos lá olhar para isto como uma situação um bocadinho mais delicada" e 
portanto é nesta partilha de experiências que... porque os técnicos também se fazem dentro das instituições! Às vezes têm 
direcções muito presente, que querem dominar e intervir e pronto e portanto estragam um bocadinho aquela autonomia do 
técnico. E depois se não tiver ninguém também é má situação para os técnicos, até na conversa entre reuniões de grupo, dos 
técnicos, se essa conversa não existe depois para discutir alguns assuntos e tornar a haver até através da rede de cuidados 
continuados alguma partilha, é muito difícil depois na reunião de cuidados continuados haver uma parte do programa que esteja 
dedicado à supervisão dos próprios técnicos, não é? Porque há algumas instituições que eu acho que é fundamental. Porque 
senão as pessoas começam-se a fechar e depois é muito mais fácil não agir do que agir... 

SB FG2 



 

176 1:59:00,4 - 
1:59:27,1 

0,34% Sim e portanto, ao haver partilha, as pessoas também sentem quase como que um apoio... um apoio tácito, ou seja, as pessoas 
sabem que estão a agir em conformidade com aquilo que os outros também fariam e dá alguma segurança... 

FC FG2 

178 1:59:28,6 - 
1:59:36,8 

0,10% Concordo plenamente... (risos) MP FG2 

180 1:59:51,6 - 
2:01:14,7 

1,05% O que me ocorre é aquelas pessoas, amigos meus, que o importante é irem fazer isto e aquilo e gostam de ir para os centros 
comerciais e preocupam-se é com... e depois não contribuem para o problema... Há tempos vi uma reportagem, não era uma 
reportagem, era um programa e não sei a que propósito aquilo chamou-me a atenção. Era uma... acho que jornalista, que se 
vestiu de pedinte, não é, de sem-abrigo, e foi para a rua, e ela sentiu-se muito mal porque nunca foi olhada de frente por 
ninguém... por ninguém que passasse na rua, alguns até davam uma moeda mas não reparavam nela como pessoa e lá está aquele 
sentimento relativamente à questão da violência e as questões que nós vivemos e as pessoas que não passam pelo problema não 
lhe dão importância nenhuma nem valor. E nós, chamar a atenção para o problema devia passar um bocadinho por entrar nos 
hábitos... e eu vejo por alguns amigos, pronto, estão para aí 

SB FG2 

182 2:01:23,0 - 
2:01:28,9 

0,07% É claro que a gente depois também chega, vamos jantar com os amigos e também não fala disso! MP FG2 

183 2:01:28,9 - 
2:01:32,7 

0,05% Ai eu falo... falo imenso... SB FG2 

185 2:01:41,8 - 
2:03:37,5 

1,46% É um bocado complicado, posso também falar da minha experiência pessoal, porque eu por exemplo comecei a ficar muito 
sensível para estas coisas porque a minha mulher era assistente social, agora já não mas durante muitos anos foi assistente social. 
E ela tinha uma caso muito muito complicado em que ela volta não volta tinha de ir a casa do utente e eu comecei a acompanhá-
la.Comecei a acompanhá-la e também comecei a aperceber-me daquela dificuldade... e depois comecei a descobrir, porque foi 
uma descoberta, que ajudando e fazendo bem eu sentia-me sempre muito melhor comigo próprio. E fui-me habituando, depois 
entrei numa associação de voluntariado, comecei a fazer voluntariado e fiquei muito desperto para estas questões sociais. Agora, 
eu acho... pronto, passando esta coisa para os outros, como é que nós vamos fazer ver às pessoas que isto é um problema 
colectivo e que nós, a nossa felicidade passa muito também pela felicidade dos outros. Porque as pessoas fechadas sobre elas 
próprias acabam por ficar cada vez mais infelizes... Pronto... e é o que acontece também aos idosos... a nossa felicidade é 
potenciada no contacto com os outros... e na resolução dos problemas é ainda mais potenciada... portanto eu sou muito feliz 
estando numa jantarada com amigos, é um facto, mas se eu com dois amigos conseguir resolver o problema de uma outra 
pessoa... essa minha felicidade é potenciada. 

FC FG2 

186 2:03:37,5 - 
2:05:38,4 

1,52% Às vezes nem passa pela resolução de um problema, com um elogio, basta um elogio, às vezes... eu sou muito atenta aos 
pormenores, pronto, como gosto de pessoas, é fácil reparar nas pessoas. E vamos a ver, há uma miuda no ATL da minha filha, é 
uma monitora, mas é uma rapariga apagada e eu tenho tendência para reparar mais naquela rapariga, não sei porquê... E um dia 
ela estava com um penteado diferente e eu não sei se alguém terá reparado, orque ela é uma pessoa de facto muito apagada, mas 
ela tinha um penteado novo, de maneira que eu entrei e fui muito espontânea porque como disse reparo imenso na rapariga, "Ai 
hoje está gira, o que é que você fez ao cabelo?" e a miuda, a felicidade dela foi tão grande, ela ficou tão surpreendida que eu por 
momentos pensei "será que ela não pintou o cabelo?..." (risos) mas depois o ar de felicidade... o pequeno elogio que eu lhe fiz 
beneficiou-me muito mais a mim do que a ela... ou seja, aquilo que eu me proporcionei foi tão bom e eu senti o feedback de 
forma tão directa e eu acho que nós podemos puxar pelas pessoas porque as pessoas também não estão habituadas a elogiar os 
outros ou a reparar nos outros, acho que se pegarmos... através das redes sociais houve também um filme que passou dos 
abraços, não é? de andar pela rua a dar abraços às pessoas, eu por acaso acho de certa maneira engraçado. (risos) Mas também o 
que eu acho é que não se pode pegar pelas pessoas numa questão... não se pode banalizar uma questão... o problema é também... 
eu acho... não sei como é que se consegue... fazer com que as pessoas realmente ao estarmos a fazer alguma coisa pelos outros o 
benefício que recebemos é muito maior... Eu acho que é dessa transformação social que nós precisavamos...  

SB FG2 



 

187 2:05:38,4 - 
2:07:28,4 

1,38% É, é, eu por exemplo posso dizer que nessa instituição, posso dizer qual era, era o Coração Amarelo, eu trabalhava na delegação 
de Oeiras. Agora a minha situação mudou um pouco e não posso fazer tanto voluntariado... Mas eu, nessa associação, havia 
pessoas que depois a forma como se dedicavam ao voluntariado deixaram uma marca na minha vida... ou seja, eu acho que na 
nossa sociedade nós temos é que criar meios em que possamos fazer esta, vamos lá a ver, esta aproximação entre as pessoas e os 
problemas, para que as pessoas tenham consciência dos problemas, para que os ajudem a resolver e possam obter o retorno, 
porque isso depois desenvolve capacidades pessoais também, as pessoas depois sentem-se muito mais hábeis a lidar com muito 
problemas do que se não estivessem a tratar com essas experiências. E alguns casos eram mesmo muito complicados e eu digo, 
ainda bem que isso aconteceu porque eu sinto-me hoje muito melhor preparado para resolver uma série de problemas e até tenho 
uma percepção diferente daquilo, porque nós nunca sabemos quando é que estamos a ajudar e quando é que estamos a criar 
dependências. Porque isso é outro problema, não é? Temos sempre que ajudar as pessoas a serem mais autónomas, mesmo que 
ela esteja num processo de decadência, manter sempre a autonomia em vez de fazermos tudo por essa pessoa, é o maior 
contributo que podemos dar-lhe. 

FC FG2 

188 2:07:28,4 - 
2:07:55,5 

0,34% Eu não sei, talvez a realização de um filme, a passar nas redes sociais, um pequeno, eu não sei porque eu não percebo nada de 
marketing, mas alguma coisa que... não sei... que mostrasse às pessoas o quão... o quanto é bom beneficiarmos com esta... o 
estarmos atentos ao outro... ou o estar predisposto para os problemas do outro, e neste caso concretamente para a questão da 
violência... 

SB FG2 

189 2:07:55,5 - 
2:08:03,1 

0,10% Portanto não necessariamente um video sobre a violência contra idosos... CS FG2 

190 2:08:03,1 - 
2:08:05,5 

0,03% Não, não, não... MP, FC, SB FG2 

191 2:08:05,5 - 
2:08:07,6 

0,03% ... mas um passo atrás para mostrar... CS FG2 

192 2:08:07,5 - 
2:08:23,9 

0,21% Um vídeo a mostrar-me a mim próprio, ou seja, não damos logo a entender no filme que aquilo é para proteger aquela pessoa 
mas a mostrar que ao proteger aquela pessoa está-se a enriquecer a ele próprio. Pôr aquilo na perspectiva do interesse mas do 
meu interesse, não do interesse daquela pessoa... 

MP FG2 

193 2:08:23,9 - 
2:08:33,6 

0,12% Exactamente... não o interesse na vítima mas o interesse na própria pessoa e nos benefícios que podem vir de nós 
desenvolvermos uma solução para este problema... 

FC FG2 

194 2:08:33,6 - 
2:08:42,5 

0,11% Ou seja, em vez de estarmos a dizer "olhe, podíamos ser nós..." é dizer "podemos ganhar com aquela postura ou ao estarmos 
atentos a isto, vamos beneficiar..." 

SB FG2 

195 2:08:42,5 - 
2:08:46,9 

0,06% Ou seja é passar isto mais para a questão individual e pessoal e até de realização...  FC FG2 

196 2:08:46,9 - 
2:09:26,8 

0,50% Isto vem muito da nossa tendência, não é? Cada um olha muito para si próprio e se não formos por aí não... não se destaca das 
outras causas sociais, não... Podiamos engrandecer a sociedade numa perspectiva de futuro se as pessoas percebessem que 
podem mudar... e há aquela questão de ir aos correios e fazer um elogio à senhora que está nos correios, imagine, porque se as 
pessoas fizerem essa experiência, levando para a questão das experiências... "Ai a senhora está com um penteado giro!" 

SB FG2 

197 2:09:26,8 - 
2:09:45,3 

0,23% Agora há aí muitas, há a terapia do elogio... há a terapia do riso, a terapia do elogio... FC FG2 

198 2:09:45,3 - 
2:09:49,8 

0,06% Mas há uma questão muito importante que é a genuinidade... SB FG2 



 

199 2:09:49,8 - 
2:10:27,4 

0,47% Exactamente é que isso às vezes entra num processo técnico que acha que só por elogiar ou só por sorrir tem... tem de ser 
autêntico, e quem não tiver a habilidade, que é o meu caso, para dar um elogio é preferível não dar... (risos) É uma dificuldade 
que eu tenho em dar elogios!... Mas sim tenho essa dificuldade e então quando dou elogios tem mesmo que ser genuino... 

FC FG2 

 
 
 
 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

24 18:02,3 - 
19:59,3 

2,04% Agora há outra face de, tambem de perceber, que até existem, não é, figuras publicas ou conhecidas e assim de alguma 
importância e de várias artes, a Eunice Muñoz, existem várias, Simone de Oliveira, estou a lembrar-me mas há pessoas em 
todas as áreas, se calhar o que acontece é que ainda não se conseguiu passar para quantas pessoas, e o importante, quantas 
idosas ou do cidadão, do cidadão comum são agredidas... Também poderá influenciar no passar da mensagem que estas pessoas 
como eu disse que associam-se a várias campanhas possam por exemplo associar-se a estas ou seja se existe também a 
possibilidade de pôr, também depende não só de questões da mensagem mas também técnicos, de gerir as mensagens e o 
marketing e tudo, mas também muitos dos MUPIs ou isso da cidade de Lisboa que passavam, podiam lá ter coisas, mensagens 
nesse sentido, sobre essa questão. E quem sabe se mais tarde as vossas, vossas é no sentido de construção das formas de 
divulgação, mas é interessante poder pôr essa articulação porque há-de haver pronto, campanhas até algumas que têm lançado, 
por exemplo a par de outras que até tem algum stock, não é, mas pelo menos têm alertado as pessoas, uma acham que há limites 
para pôr certas coisas, pelo menos virtualmente, e há outros que não, que acham que, como há uns anos, campanhas muito 
agressivas e num caso ou outro obrigando até ao pagamento, exactamente, mas de unir várias coisas que no fundo são só para 
trabalhar e fazer plano de ataque, não é só, ao mesmo tempo que está a expôr as coisas também está a vender a marca, portanto 
há uma série de envolvências, não é, nesse tipo de campanhas, e não é uma coisa para vender coisas, no fundo é para vender a 
sensibilização e a urgência de intervenção. 

CA FG3 

104 58:17,1 - 
58:21,3 

0,07% As pessoas precisam de perceber que estão a cometer um acto de violência...  NB FG3 

120 1:05:30,2 - 
1:05:46,7 

0,29% Em termos das entidades, as forças policiais, realmente acho que lhes falta este tipo de preparação e sensibilidade para 
começarem a tratar destes casos em particular... Não pode ir directamente enfrentar as pessoas em situação de violência... 

NB FG3 

155 1:14:05,6 - 
1:15:53,8 

1,89% se calhar era importante, estes serviços existirem e criarem equipamentos, portanto é a segurança social ou outro serviço social 
ou outro equipamento... se se consciencializam e se abrem também esse prolongamento, esse complemento, alguma situação 
que dê resposta física com aquela situação de autonomizar e aumentar o valor deste tema mas não isolar as pessoas, que devem 
continuar a interagir com a sociedade, com os equipamentos, e tal... A outra situação é que nos grupos de que vocês falam, que 
poderão ser ou vão ser os grupos de ajuda mutua, se não será também importante ou pelo menos complementar, não tem de ser 
o mais importante, se pelo menos alguns grupos podem ser constituidos com mulheres que são idosas mas que até não têm 
história de violência... porque podem tocar o tema, pode ser directa ou indirectamente... ou seja, se houver uma valorização, no 
fundo é, sensibilizar os idosos ou as pessoas que interagem com outras de maior idade, as idosas para que as idosas possam ter 
e poderá ser importante porque algumas poderão ser uteis e estar em situações que poderão não se reportar a elas mas depois 
envolverem outros... 

CA FG3 

163 1:17:47,0 - 
1:19:02,2 

1,31% Mas neste caso é... terá que... fazer as questões, não só as questões dos grupos de ajuda mútua, pode também, elas podem existir 
e frequentar se acharem isso bem, grupos de ajuda mútua, mas uma espécie de sensibilização, de ajuda mútua mas técnicos, 
para os técnicos, ou seja, porque é interessante que haja um espaço para reflexão, ou seja, porque a mudança é feita também 
muito por dentro, o que é que pode acontecer? será bom alterarmos no imediato? no plano da dotação municipal pode haver 
esse, não só para as pessoas que sofrem de violência mas também com outras pessoas, supostamente porque também 
supostamente quando é a área das pessoas sem abrigo também estão convencionadas com as câmaras ajudas mas depois... 
vamos lá a ver, é preciso ver se há melhoras ou não há melhoras, mas pode acontecer que haja equipamentos abertos por aí.... 

CA FG3 



 

ou as pessoas que não tenham que ir para o lar que possam ter acesso ao departamento de habitação ou...  

180 1:23:10,6 - 
1:23:28,8 

0,32% Em relação aos técnicos, alerta para os sinais, como lidar com o agressor, por exemplo, são temas muito importantes... para 
sensibilizar os técnicos que trabalham com os idosos, não é?... 

GB FG3 

182 1:23:36,1 - 
1:23:43,4 

0,13% As respostas que existem, as respostas para onde encaminhar... GB FG3 

183 1:23:43,4 - 
1:25:02,0 

1,37% Acho que a formação devia de ir a outra área ou outro universo que não só os profissionais que estão no terreno mas as 
universidades que poderão formar os futuros profissionais, ou integrá-la no currículo, com uma experiência piloto com alguns 
professores, de várias áreas, até de outras que não tenham ligações directas, por exemplo mais tarde haverá formados em 
Direito que irão trabalhar especificamente com... há muitos outros profissinais ou então até pela reciclagem, as pessoas que 
estão no terreno, uma ou duas vezes por ano, vão falar com outras que... As universidades têm sempre muita pressa em por um 
lado colocar as pessoas em estágios, mas nem todos os cursos deixam que depois o que se passa no terreno venha influenciar o 
seu modus operandi... Não é?... portanto vão lá mas depois... 

CA FG3 

187 1:25:57,1 - 
1:26:13,3 

0,28% As campanhas mediáticas já começaram, também... quer dizer mas isto é mais... os mídia gostam muito de tudo o que é 
sensacionalismo... e notícias como ultimamente começaram a aparecer sobre os idosos que falecem...  

GB FG3 

188 1:26:13,3 - 
1:26:16,9 

0,06% E os programas, mesmo da Câmara, que começaram a aparecer... CA FG3 

189 1:26:16,9 - 
1:26:51,9 

0,61% Já começou o ano passado... É como a questão da violência com os assaltos e não sei quê, dá umas notícias bombásticas e de 
repente ali à volta, tudo o que tenha a ver com crimes é... e depois parece que há uma onda de crimes brutal... agora parece que 
há imensos idosos a morrer sozinhos, não é?  

GB FG3 

190 1:26:51,9 - 
1:27:23,4 

0,55% Eu acho que nos idosos tem a ver um bocadinho com a questão da culpa porque é assim... aqui no nosso país há muito o 
envelhecimento populacional... então se há envelhecimento populacional, o que é que acontece aos nossos idosos? Morrem 
sozinhos... Então ultimamente o número passado é muito elevado devido ao elevado número de idosos... Isto é um bocadinho... 
a observação sobre o factor envelhecimento populacional...  

NB FG3 

192 1:27:36,7 - 
1:29:38,2 

2,12% Eu acho que há uma outra que eu disse no outro dia, uma outra questão, que é esta parte de fazer um trabalho não só de 
divulgação no espaço público mas também a divulgação utilizando a reflexão, não só, utilizando a divulgação das instituições, 
há uma parte que eu penso que, fazer a divulgação, é uma das hipóteses, naquela rede da ANIMAR que há em todo o país, não 
é a solução, não estou a dizer para ir por aí, até porque umas mais activas que outras porque é uma plataforma em todo o país, 
mas dá um plano global... A ANIMAR é uma rede de desenvolvimento local que é uma plataforma de associações que 
trabalham de Norte a Sul em projectos diferentes... é a ANIMAR, portanto, associações de desenvolvimento, cooperativas, 
porque permitirá se calhar ao território nem que seja conversa... acho que esta articulação com a Câmara para utilização do 
espaço público também é importante para a divulgação, seja com equipamentos, Santa Casa da Misericórdia, Segurança Social, 
portanto utilizando isso, sociedade civil, Junta, para o bem e para o mal, para o melhor e para o pior, são as redes sociais, neste 
caso são as Câmaras Municipais a gerir e é uma rede que é tripartida e isso será também importante aproveitar, porque, como 
falámos na semana passada, eu percebo que não seja tecnicamente possível ou humanamente possível fazer divulgação em todo 
o lado, mas se conseguirmos usar os recursos da Rede Social ou rede de instituições, o importante é disseminar.. essencialmente 
é fazer alguma coisa que permita essa rápida...  

CA FG3 

194 1:29:52,6 - 
1:30:37,8 

0,79% Se as entidades da Comissão Social de Freguesia estiverem nessa sessão como técnicos, chegamos aos idosos... Claro que 
incluindo na nota que é uma sessão de trabalho, é claro que se os grupos de auto-ajuda, com o devido respeito pela privacidade, 
mas as pessoas puderem participar na questão da sensibilização, tanto os técnicos das entidades que promovem os programas 
como as pessoas que intervêm... Portanto aí eu penso que é de envolver sempre as pessoas e se calhar até acaba por ser uma 
coisa que parece muito básica mas acaba...  

CA FG3 



 

195 1:30:37,8 - 
1:31:03,7 

0,45% É tornar o publico um agente de intervenção... Porque a verdade é que criam uma relação de proximidade que é difícil com este 
tipo de público... Não é?... Por exemplo, eu falo por exemplo, no meu caso específico vai uma menina, pequenina, nova, a falar-
lhe sobre uma vítima de 60 ou 70 anos, não, não faz qualquer sentido... É que não faz qualquer sentido...  

NB FG3 

196 1:31:03,7 - 
1:31:25,3 

0,38% Você pode ser senhora doutora e ser amorosa para as pessoas idosas e haver por exemplo uma discussão, uma tertúlia, um 
evento, um debate sobre esta problemática... Mas como é que se vai convencer que aquilo é importante?...  

GB FG3 

197 1:31:25,3 - 
1:31:52,8 

0,48% Eu acho que a questão dele, há pouco, sobre a Simone de Oliveira, que você falou há pouco, se calhar termos alguém que tem 
algum poder até por aparecer na televisão, não é? e que caracteriza o próprio publico... porque se insere no próprio publico...  

NB FG3 

198 1:31:52,8 - 
1:32:41,6 

0,85% Eu acho interessante por exemplo pegar em alguém que se conhece pessoalmente, não é? seria interessante que algumas formas 
de expressão, seja mupis, documentários e tudo... quem sabe o DOCLisboa, que todos os anos apresenta filmes nacionais e 
internacionais, ir fazer um concurso em escolas que trabalhem nisto, não é? para poder apresentar, não tem de ter dinheiro a 
ganhar ou não sei quê, uma parte para ser projectado em sessões até, podem não conseguir pôr em muitos sítios mas algumas 
coisas... seria importante, estava-me a lembrar há bocado, alguém fazer um rap sobre isso, por exemplo, que não é da idade mas 
permite exprimir algo que atinge... 

CA FG3 

199 1:32:41,6 - 
1:33:24,0 

0,74% Você falou na questão da escola e por acaso eu recordei-me de uma coisa, dou o meu exemplo porque pronto, mas as crianças 
são algo de extremamente apelativo... e conseguem transmitir... e os idosos, naquela questão de, lá está, pegar no que as pessoas 
já viveram, é giro ver a forma como as crianças conseguem dizer as coisas...  

NB FG3 

200 1:33:24,0 - 
1:33:29,5 

0,10% Pode ser interessante, a maior parte das vezes as crianças não têm filtro nenhum, não é?...  GB FG3 

201 1:33:29,5 - 
1:33:43,8 

0,25% e saem coisas giras... olha toma, é isto!... "Se o avô te empurra, és vítima de violência doméstica!" e é fácil um miudo dizer 
isto... 

NB FG3 

202 1:33:43,8 - 
1:34:03,7 

0,35% O problema é envolver uma criança nesse tipo de linguagem, eu por exemplo nunca iria pôr a minha filha a fazer uma 
campanha dessas... A NB está a falar de campanhas envolvendo crianças directamente em campanhas destas...  

SS FG3 

203 1:34:03,7 - 
1:34:06,9 

0,06% Mas os currículos escolares podem abordar estas questões... CA FG3 

204 1:34:06,8 - 
1:34:12,3 

0,10% Eu estou a falar da questão da sensibilização... a questão é que se as crianças estiverem sensibilizadas vão muito mais 
facilmente sensibilizar os adultos... 

NB FG3 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

238 1:02:06,5 - 1:02:07,5 0,02% E a formação é pouca. FB FG4 

239 1:02:07,4 - 1:02:09,6 0,04% E é preciso muita, é preciso muita... CJ FG4 

241 1:02:14,9 - 1:02:20,3 0,10% Formação no saber fazer mas também formação no saber ser... não só na área comportamental...  FB FG4 

244 1:02:36,3 - 1:02:37,3 0,02% Ainda mais. FB FG4 

245 1:02:36,4 - 1:02:58,1 0,42% Eu julgo que interessa mais, esta é a minha opinião, interessa mais a quem está no terreno do que quem está em cima 
porque quem está em cima, quem precisa de formação é quem lida com os problemas e quem está no terreno é que 
lida com os problemas portanto a primeira formação seria a quem lida com os idosos e com a violência sobre os 

CJ FG4 



 

idosos e depois então às direcções, esta é a minha opinião.  

246 1:02:58,1 - 1:03:04,6 0,13% Eu diria precisamente ao contrário, a primeira formação para as direcções e depois é que vem para quem está no 
terreno...  

FG FG4 

247 1:03:04,6 - 1:03:05,6 0,02% Concordo perfeitamente! ViC FG4 

249 1:03:30,3 - 1:04:13,6 0,83% Eu estava a falar da formação para os elementos da Direcção, tem de ser diferente da para os elementos de 
intervenção. E porquê? Porque damos formação mais vocacionada para os elementos da direcção perceberem o 
quanto é importante a intervenção de quem vai estar na rua e de quem vai estar a lidar no terreno com o publico... foi 
assim que se iniciou a violência doméstica... calma, ninguém iniciou a violência doméstica (risos) mas foi importante 
que os nossos superiores vissem o que era a violência doméstica para entenderem que era preciso montar equipas 
específicas para este tipo de crimes...  

FG FG4 

250 1:04:13,6 - 1:04:29,6 0,31% E no fundo o conteúdo da formação tem de ser diferente e adequado e adaptado a cada nível... Agora a formação é 
importante tanto para os superiores como para os do terreno.  

FB FG4 

251 1:04:29,6 - 1:04:56,0 0,51% E eu sou da opinião dele porquê? Porque enquanto quem estiver lá em cima não der o devido valor às situações, cá 
em baixo escusa-se de estar a batalhar que não consegue ir a lado nenhum, não se consegue fazer nada... se houver 
alguém na direcção que diga "isto agora é para fazer assim", isso é para fazer...  

ViC FG4 

253 1:04:59,1 - 1:05:03,8 0,09% E não só, é no geral... na Segurança Social é a mesma coisa, os técnicos...  ViC FG4 

255 1:05:27,5 - 1:05:36,5 0,17% pronto, em paralelo, claro... nós não temos de concordar, atenção!  CJ FG4 

256 1:05:36,5 - 1:05:47,2 0,21% Pelo menos na nossa instituição, na base as pessoas sabem o que é que têm de fazer... Mas acima, se não se dá o 
devido valor, na base não se actua...  

ViC FG4 

257 1:05:47,2 - 1:05:49,2 0,04% Acima é que se decide o que é que se quer que os outros façam... CS FG4 

258 1:05:49,2 - 1:05:50,2 0,02% É mais ou menos isso... ViC FG4 

259 1:05:50,0 - 1:05:53,1 0,06% Ou o que se permite que os outros façam! SN FG4 

260 1:05:53,1 - 1:06:07,1 0,27% Exactamente! Exactamente! Porque precisamente, como eu dou o devido valor, ou como não implicam se fizeram 
bem ou não fizeram, porque a situação ficou ali... porque amanhã logo se vê... e se calhar não deveria ser assim... 

ViC FG4 

261 1:06:07,1 - 1:06:09,5 0,05% As coisas têm de ser trabalhadas na hora... FG FG4 

262 1:06:09,5 - 1:06:15,1 0,11% Exactamente, há situações que tem de ser na hora... têm de ser feitas, e se deixamos passar, pronto, acabou... ViC FG4 

263 1:06:15,1 - 1:06:19,2 0,08% Há muita coisa que tem muita importância e perde-se... FG FG4 



 

264 1:06:19,2 - 1:06:28,9 0,19% E isso acontece porque se vê com o carimbo das partes mais... porque não dão o devido valor... ViC FG4 

269 1:06:57,2 - 1:07:12,0 0,29% Casas! Apoio psicológico! (risos) Não, estou a brincar! estou a brincar e estou a falar a sério... mas casas-abrigo 
sim... apoio psicológico... 

VeC FG4 

272 1:07:15,2 - 1:07:33,2 0,35% Os bombeiros actuam muito com situações... situações de encarceramentos, que são complicadas, e muitos ficam 
com stress pós-traumático, não é?... E necessitam de apoio psicológico...  

FB FG4 

273 1:07:33,2 - 1:07:34,8 0,03% Nós também precisamos... CJ FG4 

274 1:07:34,8 - 1:07:44,4 0,18% E não pedem... o problema está aí... e depois não conseguem gerir as emoções, e mais tarde depois têm de ser 
internados, não é?... situações graves...  

FB FG4 

275 1:07:44,4 - 1:08:04,2 0,38% Alguma autonomia, também... Alguma autonomia também de poder de decisão... de conseguirem fazer aquilo que 
tem de ser... alguma autonomia de não estarem tão dependentes de... de algumas coisas...  

SN FG4 

277 1:08:27,1 - 1:08:34,3 0,14% Partilhar informação... a partilha de informação e o trabalho em rede... FB FG4 

280 1:08:37,4 - 1:09:51,5 1,43% Devia haver uma plataforma... uma plataforma online, deveria haver, isso seria o ideal... Eu acho que alguns jovens 
da universidade... qual é a universidade?... hmmm... agora não me recordo da universidade... mas estão a trabalhar no 
sentido de contactarem as instituições que trabalham na área social, sobretudo com idosos, para criarem uma 
plataforma online com informação sobre cada uma das intervenções... para perceber se há cruzamentos ou não... isso 
é muito importante porque por vezes várias entidades estão a fazer o mesmo, com uma mesma pessoa... ou seja, 
arranjar uma forma de partilha... porque não é uma questão de protagonismo, há as forças de segurança, as 
instituições de apoio, os hospitais, com autonomia de procedimentos de cada entidade, cada entidade na sua 
competência tem para...  

FB FG4 

282 1:09:56,3 - 1:10:02,0 0,11% Sim mas no geral... no geral... FB FG4 

284 1:10:03,3 - 1:10:05,6 0,04% Mais ou menos, sim... FB FG4 

285 1:10:05,6 - 1:10:07,4 0,03% Supostamente foram feitos por um grupo de 5 entidades...  CJ FG4 

286 1:10:07,4 - 1:10:30,3 0,44% Exactamente... eu não me lembro de responder a nada, a mim ninguém me questionou nada, a mim ninguém me 
perguntou nada mas... acaba por ser... quem está lá que gere, que cria e não conta com quem está no terreno...  

FB FG4 

287 1:10:30,3 - 1:10:33,6 0,06% Não serve de nada, não é?... no fundo...  VeC FG4 

289 1:10:56,8 - 1:10:58,3 0,03% Formação nas escolas. SN FG4 

291 1:11:00,6 - 1:11:08,7 0,16% Isto que estamos aqui a falar, fazer uns slidezinhos e fazer nas escolas, de outra maneira, como é obvio... SN FG4 



 

292 1:11:08,7 - 1:11:33,2 0,47% Eu acho que é importante mostrar através das fotografias... acho que é a maneira mais fácil de chegar às pessoas... 
fotografias do que pode acontecer aos idosos, no caso dos bombeiros, quando encontram aqueles corpos em 
decomposição... está bem, corpos em decomposição para mostrar às crianças não é a melhor ideia... (risos) mas 
pronto, dar formação...  

CJ FG4 

293 1:11:33,2 - 1:11:48,0 0,29% Há agora aquela campanha contra a violência doméstica e acho que é muito forte e tem sido criticada por ser muito 
forte... O corpo de uma mulher deitado numa maca numa morgue...  

ViC FG4 

294 1:11:48,0 - 1:12:19,3 0,60% Mas na realidade... eu vejo isso relacionado com o nosso trabalho... quando nós pomos fotografias num processo, é 
completamente diferente de quando o processo não leva fotografias... Aquilo pode estar lá tudo, pode estar lá a dizer 
que ela ficou marcada, pode estar tudo e mais alguma coisa, mas se não levar a fotografia... aliás, os procuradores 
quando agarram e começam a folhear e vêem as fotografias páram logo... pronto, eu acho que é o principal, é assim, 
é mostrar a realidade em fotografia... é o que a gente apanha, é o dia a dia...  

SN FG4 

295 1:12:19,3 - 1:13:17,6 1,12% A educação para a cidadania também nas escolas... acho que... existe, mas devia focar também o bem tratar... o bem 
tratar dos idosos, porque é de pequenino que se torce o pepino e se os miudos começarem a ser ensinados logo desde 
pequeninos pode ser que não venham a ser uma geração agressora... e além disso é obrigar as pessoas a porem-se um 
bocadinho no lugar desses idosos porque eu hoje tenho 30 anos mas daqui a 30 tenho 60 e daí a mais 30 tenho 90 e 
hei-de chegar aos 120, não é? (risos) mas entretanto eu neste momento posso não pensar como uma pessoa idosa mas 
eu vou lá chegar... ou posso porventura lá chegar... e se eu me colocar no lugar daquela idosa não vou querer estar no 
lugar dela e se calhar não vou querer fazer como vejo... portanto acções de sensibilização e... 

CJ FG4 

296 1:13:17,6 - 1:13:41,6 0,46% Mas muito provavelmente será diferente... provavelmente... porque de certa forma a educação de hoje faz com que o 
que acontece aos idosos de hoje não acontecerá, se calhar... ou acontecerá até pior... apesar da educação... mas 
provavelmente será mais denunciado, não se vai permitir que façam a mesma coisa, tu não vais permitir que te façam 
aquilo que sabes que fazem aos idosos de hoje e que eles não querem que seja denunciado, tu não vais permitir a 
mesma coisa...  

ViC FG4 

297 1:13:41,6 - 1:14:11,9 0,58% Não, se tiver noção não o faço mas falando agora por exemplo de classes sociais, e não estou agora a desclassificar 
mas em classes sociais se calhar mais baixas ou que têm muitas dificuldades financeiras, ninguém vai denunciar... As 
pessoas não denunciam... nós temos uma capacidade maior... Nós, eu tenho, eu consigo ver que tenho essa solução, 
agora há certas populações onde não me parece que a nova geração vá... o que me parece é que a nova geração vão 
ser mais agressores do que os que estão agora...  

CJ FG4 

298 1:14:11,9 - 1:14:19,4 0,15% Sim, mas a probabilidade de haver maior denúncia... sei lá, eu penso assim... as pessoas hoje em dia denunciam 
mais...  

ViC FG4 

299 1:14:19,3 - 1:14:20,4 0,02% São mais esclarecidas... SN FG4 

300 1:14:20,4 - 1:14:28,4 0,15% Não é haver mais situações, é denunciarem mais as situações... e quando chegarem a idosos eu acho que se vai 
manter...  

ViC FG4 

301 1:14:28,4 - 1:14:40,6 0,24% Sensibilizar também para o envelhecimento activo... também promove... promove a não delinquência... ou o 
decréscimo da violência...  

FB FG4 

302 1:14:40,6 - 1:14:44,0 0,07% Ou seja, quando lá chegarmos... atenção que quando lá chegarmos poderemos não ter quem cuide de si... VeC FG4 

304 1:14:49,7 - 1:14:50,7 0,02% Não? VeC FG4 



 

305 1:14:50,0 - 1:14:51,0 0,02% Não... FB FG4 

307 1:14:53,7 - 1:16:39,2 2,03% Também pode ser mas eu estava a falar de sensibilizar as instituições e os próprios idosos para o envelhecimento 
activo e isso é também estar a promover a cidadania... dizer-lhes que eles apesar de serem velhos têm uma palavra a 
dizer... e têm uma função, por exemplo, eu faço parte da Comissão Social de Freguesia dos Anjos e fizemos uma 
tertúlia chamada "Santos da Casa Fazem Milagres", e portanto conseguimos envolver 34 idosos e fomos perguntar a 
cada um quais eram as suas competências e quando percebemos quais eram as competências, um que sabia fazer 
bolinhos, outro que gostaria de ir aos hospitais visitar doentes, outros estavam disponíveis para proporcionar a outros 
idosos a ida a eventos, portanto percebemos que todos eles tinham determinadas competências que podem ser úteis 
para outro tipo de idosos que são mais isolados ou por questões de mobilidade ou físicas, questões físicas e 
psicológicas não podem sair, e portanto essas pessoas podem promover na sua freguesia o envelhecimento activo... e 
isso também lhes proporciona o quê? maior auto-estima, não é? isto também pode minorar de alguma forma a 
violência... que é exercida sobre os idosos... porque eles podem estar mais despertos para os direitos e deveres que 
têm, porque a partir de uma determinada altura eles esqueceram-se completamente que são pessoas... os outros já se 
esqueceram deles e eles às tantas esquecem-se deles próprios... esquecem-se que são pessoas e isso é que é o grande 
drama...  

FB FG4 

308 1:16:39,2 - 1:16:54,8 0,30% Estas acções que o FB está a falar são extremamente importantes para os idosos... convívio... e haver uma campanha 
de sensibilização para os próprios idosos... "Esteja atento porque o seu amigo pode ser vítima..." 

SN FG4 

310 1:17:16,0 - 1:17:26,3 0,20% Portanto esse é um trabalho em que também têm de entrar as juntas de freguesia, também temos de começar a 
trabalhar para organizar festas e... 

CJ FG4 

311 1:17:26,3 - 1:17:59,0 0,63% Ainda não houve muita informação distribuída e pelo menos é para saber, nestas sessões de informação sobre 
violência doméstica que temos dado, é impressionante que não houvesse uma em que pelo menos uma pessoa na sala 
não fosse vítima... Eu gostava de tirar uma fotografia... só porque já valeu a pena, não é? E se calhar nesse tipo de 
acções é que se chega... 

VeC FG4 

313 1:18:05,2 - 1:18:24,8 0,38% Eu acho que sim... a sensibilização das próprias pessoas desta faixa etária dá vantagem por dois lados: em primeiro, 
afectamos a pessoa com quem estamos a contactar e depois elas vão elas próprias falar com os amigos e chegar ao 
outro alvo...  

VM FG4 

314 1:18:24,7 - 1:18:34,7 0,19% É uma coisa que se devia falar muito com as crianças, mostrar o que é tratar mal o idoso para que ela em casa com o 
pai e mãe diga "Não faças mal à avó!" ou ao avô... (risos) 

ViC FG4 

315 1:18:34,7 - 1:18:47,1 0,24% Mas as coisas são assim mesmo! E vai chegar a altura de eu cuidar de ti... portanto esperem!... (risos) CJ FG4 

320 1:19:33,5 - 1:19:46,3 0,25% Eu acho que as instituições têm de ser humildes e pedir ajuda umas às outras... Nós precisamos todos uns dos outros 
e se trabalhássemos mais uns com os outros tinhamos mais a ganhar do que trabalharmos isoladamente...  

CJ FG4 

321 1:19:46,3 - 1:19:54,4 0,16% Temos de deixar de ser um país de quintas e cada quinta... muitas vezes o que existe em cada quinta só servir para 
resolver a situação de cada...  

ViC FG4 

 

 
 



 

Sugestões formação oferecida aos profissionais que estão terreno 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

117 01:22:48,0 - 
01:24:46,9 

5,90% E o que eu acho muito importante relativamente aqui à parte da formação, só para começar, quer para os da intervenção quer para 
as chefias, é falar sobre a representação do idoso. E dou já um exemplo de seguida, que muitas vezes tinha técnicos que diziam 
para lá, as pessoas diziam, tinham apoio técnico, apoio domiciliário, centro de dia, as pessoas tinham o acordo mas os filhos não 
querem. E os filhos é que controlam o dinheiro... Portanto como é que eu vou entrar na casa da pessoa sem autorização do filho? E 
portanto ainda há, por parte dos próprios técnicos, imensa dificuldade em perceber que há pessoas a quem cabe a opção do 
serviço... O seu filho,é optimo, o nosso trabalho enquanto técnicos do social e do psico e dessas coisas é tentar envolvê-los na vida 
da pessoa e isso faz melhor resultado, mas efectivamente o descendente ou o colateral não tem qualquer poder de decisão quanto à 
vida do próprio... Portanto o que temos é que explicar isso às pessoas, temos que dar os caminhos para que elas decidam por onde 
querem ir, ou seja, se no fundo é é o filho que controla o dinheiro temos de saber como é que se vai fazer para que a pessoa não... o 
filho, como é que se explicam aos proprios... quer dizer, mas primeiro que tudo há um aspecto da formação que os técnicos não 
têm e que precisam de ter. Portanto começa muito por esta questão da representação dos idosos e portanto tanto para as equipas de 
intervenção como para as chefias. 

ML FG1 

118 01:24:47,0 - 
01:26:16,9 

4,42% Depois, como é que se detecta estas situações de mau trato, e o que eu quero dizer em concreto é, como é que se conduz uma 
entrevista com idosos, com idosos, que disparate, neste caso é sobre idosos mas com a alegada vítima, como é que se procura 
detectar os sinais, como é que se conduzem entrevistas com os alegados agressores, como é que se conduzem entrevistas com 
pessoas à volta, não é?, familiares, vizinhos, tudo isso, que podem de facto identificar que estamos numa situação de mau trato, 
numa situação de stress do cuidador, numa situação em que até há assim uma agressão mutua, portanto como é que se distingue, e 
uma vez que leve à conclusão que há aqui uma situação de maus tratos, como é que vamos actuar? Portanto, vamos denunciar, a 
que entidades é que, é que podem intervir, como é que vamos dar apoio a esta pessoa, ou seja, como é que vamos trabalhar com esta 
pessoa para que ela própria assuma a necessidade de ter aquele apoio. Ou seja, mesmo para que aceite outras medidas porque 
precisa de conselhos, portanto...  

ML FG1 

120 01:26:28,0 - 
01:28:24,9 

5,77% Nomeadamente uma situação, se não for numa situação enquadrada em termos penais como maus tratos mas sim como violência 
doméstica, a lei da violência doméstica tem como um dos princípios o consentimento da pessoa, claro que é um princípio, nós 
temos de praticar, perceber assim qual é o bem maior, portanto se estamos a falar numa situação de maus tratos gravíssimos, se 
calhar não vamos deixar que a pessoa morra antes de fazer a denuncia... mas se estamos a falar em muitas situações, e se a pessoa 
não quer apresentar queixa, não querendo prosseguir com a queixa, temos de ponderar , se eu seguir com a queixa, muitas vezes 
mesmo prosseguindo com a queixa a pessoa pode chegar, pode negar o mau trato e portanto e portanto é em termos práticos 
arquivado... Muitas vezes quando há estas situações das intercções familiares há até uma dificuldade enorme das pessoas tomarem 
consciência que é um mau trato e por vezes a pessoa sente-se responsável por o filho ou o neto ser o resultado do seu... sente-se 
responsavel, não é?... e portanto há aqui uma distinção, ou seja, conforme estava a ser contado há bocado, "nós podemos ajudar o 
seu neto, podemos tentar apanhar o seu neto, podemos tentar ajudá.lo, mas esta situação não pode continuar porque de facto é um 
mau trato... portanto a senhora está num lar e precisa da sua pensão para pagar o lar... Esta situação é uma situação que nós vamos 
tentar acompanhar mas há outra pessoa que tem de fazer pela sua própria vida... Portanto o trabalhar todas estas questões ou o 
trabalhar as questões de "se a senhora vier para um centro de dia se calhar a sua filha fica menos stressada porque tem de cuidar de 
si, a necessidade de conviver fica mais fácil, portanto há que trabalhar estas situações...  

ML FG1 

121 01:28:25,0 - 
01:29:58,9 

4,62% E depois há que trabalhar também aqui muito as pessoas porque são pessoas que estão em situação muitas vezes precisamente ou 
de alcool ou com problemas com a responsabilidade da medicação, portanto há que trabalhar aqui uma série de coisas e muitas 
vezes tendo em conta o stress do cuidador que temos que ver como é que vamos também apoiar o cuidador para termos... porque 
senão temos, como acontece, um homem que cuida, um marido que cuida de uma mulher com Alzheimer, temos noção que o 
cuidado do Alzheimer dura 24h por dia, com privações de sono, com agressividade, com mudanças de fraldas, qualquer um pode 
perder a cabeça... vamos denunciar e ainda vamos pôr mais um stress sobre o homem que quer ter uma situação diferente? Não... 
Vamos é perceber, face a esta situação, enfim, a pessoa tomar consciência de si, na situação em concreto a pessoa é que denunciou 
e chorava compulsivamente porque gritava e abanava a mulher, como é que vamos fazer para equilibrar esta situação, não é?...  

ML FG1 



 

122 01:29:59,0 - 
01:30:36,9 

1,89% E portanto é preciso a formação de identificar, identificar por um lado para depois ver como é que se actua. E portanto para ver 
como é que se actua tem de saber quais são as entidades que podem dar apoio, quais são as competências dessas entidades e de 
facto tentar formar redes de apoio para que as coisas ao menos se possam minimizar... E é preciso muito formar os técnicos para o 
que é o idoso num plano jurídico, o que é o idoso do ponto de vista psicológico, e que o ser idoso, é pessoa, é adulto. 

ML FG1 

124 01:30:39,0 - 
01:31:10,9 

1,57% É um adulto! E depois há situações, de dependência, de incapacidade, ou seja, é imprescindível que os próprios técnicos possam 
tomar consciência do que é um mau trato por um lado e qual é a possibilidade de integração porque muitas vezes a dificuldade 
também é "Até onde é que eu posso ir?" 

ML FG1 

126 01:31:13,0 - 
01:32:18,9 

3,26% Em relação aos profissionais, só uma nota, é importante não só essas competências todas mas também depois a nível 
comportamental, esses técnicos terem alguma formação a nível de criar empatia, criar laços... Diariamente contacto com 
profissionais muito capazes, no entanto com o seu publico-alvo não se conseguem aproximar, poderão (...) mas quando os idosos se 
referem às meninas ou às doutoras a relação foi fria ou, não estou a dizer que a culpa é do profissional, que não fez tudo correcto 
mas com este publico há determinada necessidade que essa formação abranja também uma parte comportamental portanto estes 
técnicos procuram estabelecer no seu diálogo, na sua postura corporal, através do seu comportamento, conseguir estabelecer, não 
digo um elo, mas pelo menos estabelecer uma empatia... E eu falo nesta questão porque tecnicamente...  

PP FG1 

127 01:32:19,0 - 
01:32:59,9 

2,19% Quando eu falei, não falámos dos laços, não é... Normalmente é uma questão de proximidade, pegar em alguém que tenha uma 
relação de proximidade ou do apoio domiciliário, alguém que tenha uma relação de maior proximidade e de confiança com a 
pessoa que depois que se inicie até pode ficar aberta a um leque maior...  

ML FG1 

129 01:33:03,0 - 
01:34:35,9 

4,57% Portanto é importante que os técnicos saibam, dentro da sua própria instituição, como é que, ou seja, aquela formação que 
eventualmente a ANJAF possa dar, é no sentido de dar elementos para que depois a própria instituição concretize isso tudo dentro 
da sua própria instituição, ou seja depois em termos de hierarquia como é que querem fazer isso... Se há uma Santa Casa que 
sinaliza para o Ministério Público, não é logo a técnica do centro de dia que ali está, portanto... ou seja, de uma forma mais formal, 
portanto não só um protocolo de actuação que tenha a ver com a própria estrutura da instituição, mas concerteza numa instituição 
que actua em Lisboa haverá determinados parceiros, uma instituição que actua na margem sul terá outros parceiros e portanto é 
importante que localmente se saiba quem são os seus parceiros e portanto que é importante que a instituição tenha os seus 
protocolos porque depois é mais fácil até de, enquanto diálogo, haver interlocutores em cada entidade com... específicos, portanto, 
talvez não para a questão dos maus tratos sobre mulheres idosas mas se calhar para a questão da violência de um modo geral... E 
portanto é muito importante este protocolo, este protocolo de actuação...  

ML FG1 

130 01:34:36,0 - 
01:35:30,9 

2,72% Eu... o que eu tinha aqui a dizer, já alguém disse, a nós é crucial as normas de actuação, o trabalhar em rede e parcerias, os 
contactos privilegiados são muito uteis quando as situações surgem, e o stress, precisavamos de ter uma formação em gestão do 
stress, porque os profissionais que vão ao local têm de ter essa visão em minutos, em 10 minutos, e é muito importante para tentar 
gerir uma ocorrência e pronto, e era... a legislação, a legislação é da maior importância, a gente trabalha todos com base na 
legislação e que se responsabilize quem faz estas coisas... Não é... A impunidade vai fazendo, com processos a durarem anos e 
anos, e não se consegue resolver as coisas em pouco tempo... 

PN FG1 

131 01:35:31,0 - 
01:37:52,9 

7,02% Eu acho é que estas coisas podem servir um bocadinho de... pronto, eu como é que faço mas pronto é diferente, é uma coisa mais... 
mas acho que é importante passar uma coisa que é, apesar destes crimes não terem soluções que resolvem a questão e ponto, isso de 
facto não acontece porque não há meios, ponto, e portanto temos que viver na realidade, temos de ver o que é que é possível fazer, 
não é?, até onde é que podemos ir, e por outro lado porque esbarramos naquilo que é a auto-determinação da pessoa, daí aquela 
questão do que é a representação do idoso. Mas a consciência que, não obstante as coisas estarem longe de serem perfeitas, é 
possível fazer alguma coisa, é possível minimizar situações... E também que se essa nossa actuação não tem só em vista um caso 
concreto mas tem também em vista um trabalhar de mentalidades, não é? E se não fizermos nada, os processos não andam, portanto 
não fazemos denuncia porque os processos não andam, não falamos com as pessoas porque não adianta porque não quer sair de 
casa porque o outro fez isto fez aquilo, ... e as mentalidades não, não, não mudam, não é? É preciso ser, sabe a muito pouco mas eu 
como jurista que trabalha nesta área, e não há muitas a trabalhar na área social porque de facto não é uma área jurídica pura e dura, 
se não for por essa motivação extra, de no fundo ir assim rompendo caminhos e vejo que desde 99, por exemplo, que comecei a 

ML FG1 



 

trabalhar nesta área do idoso, apesar de tudo há caminhos que foram feitos e há limites que fomos forçando, não é? e que fomos 
vendo... E portanto eu acho que para quem trabalha nestas áreas tem de haver muito esta motivação que é uma motivação 
profunda... O querer avançar, não ter medo de assumir responsabilidades e não ter medo... 

142 01:41:37,0 - 
01:45:25,9 

11,30% Por outro lado eu acho que há um trabalho , continua a haver um trabalho que precisa de ser feito com os técnicos, os próprios 
técnicos, que têm muitas ideias pré-concebidas, por um lado porque estão limitados, como todos nós, às circunstâncias, portanto à 
população portuguesa. e muitas vezes a população portuguesa é um conjunto de problematicas de várias ordens que não tem só a 
ver com o facto de ser idoso. E depois há outra coisa, aqui há uns anos atrás havia um lar que estava para abrir e e eu falava com a 
Directora do Lar, que era na altura uma senhora, e tinha uns 30 anos e ela devia ser mais ou menos da minha idade, e tinha vários 
cursos e a casa tinha várias áreas e vários recantos, a certa altura perguntei "por exemplo se a pessoa quiser lanchar no meio da 
sala?", "ah não porque EU quero-os cá em baixo o máximo possível". "EU quero"... tinha uma data de cursos... eu estava ali por 
convite, portanto não tinha ali nenhuma função portanto não reagi, ouvi, não disse nada, mas pensei "com esta população também 
vais aprender rapidamente, é a população com que eu fui criada e muito rapidamente ela vai aprender..." isto para dizer que se os 
técnicos mais qualificados têm, todos têm de trabalhar muito estas questões...  

ML FG1 

143 01:45:26,0 - 
01:46:01,9 

1,82% Eu é só mais uma coisa... e talvez é de dar também, a nível da Santa Casa, dar formação ao cuidador, em relação àqueles que têm 
os idosos acamados, e que muitas vezes eles ficam ali e não sabem o que hão-de fazer... e talvez a Santa Casa, através de de 
algumas acções de formação, se essas pessoas se mostrassem interessadas em receber essa formação, porque julgo que não têm 
ninguém a fazer isso...  

PN FG1 

144 01:46:02,0 - 
01:46:51,9 

2,46% Até para gerir o stress, porque o cuidador só consegue valorizar o papel que tem, valorizar no sentido de não dar importância, mas se 
associar mais os cuidados necessários a uma patologia ou à debilidade da idade, se calhar o stress de que nós falamos e essa 
agressividade, a pessoa consegue gerir melhor... porque se calhar, como disse, esses cuidadores não têm outros cuidadores a quem, 
vá lá, o problema que têm ali teria outra dimensão se calhar se a propria pessoa que tem essa incumbência aprender a gerir melhor as 
dificuldades com que... principalmente aquelas com antecedentes, não vou dizer de maus tratos porque os maus tratos têm um 
determinado enquadramento mas aquela agressividade que acaba por sentir na pele talvez consiga ser um pouco mais gerida.  

PP FG1 

145 01:46:52,0 - 
01:49:19,9 

7,32% Isso que está a dizer é muito relevante, principalmente em termos institucionais, em termos familiares também acontece mas 
acontece muito em termos institucionais, portanto distinguir o que é um mau feitio do que é um problema demencial, mesmo o mau 
feitio, uma instituição deve conseguir contornar essas situações mas há essa questão e depois de grupos de formação e grupos de 
apoio a cuidadores formais. Estava-me aqui a lembrar que há um manual, que já tem uns anos, de prevenção de mau trato, é da 
instituição espanhola que se ocupa desta questão, agora não me recordo do nome, mas está disponível na internet no site deles... Eu 
tenho-o e é um manual que eu acho que está muito bom precisamente para a questão da prevenção dos maus tratos e depois essa 
parte de como abordar os envolvidos, dos sinais de alerta, tudo isso são... é um manual que foi feito precisamente para ser utilizado 
junto dos cuidadores portanto pretende precisamente apoiar nesta prevenção na prática... E eu acho que fizeram um trabalho 
fenomenal...  

ML FG1 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

151 1:40:16,7 - 
1:41:50,0 

1,17% Relativamente à formação, eu acho que foi aquela questão que eu há bocadinho falei, que as pessoas saberem distinguir, acho 
que é muito importante na formação abordar-se a questão ética. E quando se fala na questão ética é as pessoas saberem... 
porque há pessoas que toda a vida... por exemplo, poderá haver ajudantes familiares, não sei se vocês conseguem entender o 
meu ponto de vista, esse é o meu maior medo, porque eu também já senti isso relativamente a algumas ajudantes familiares, 
porque são pessoas, que têm agora 40 ou 50 anos, que também foram vítimas de violência familiar, porque viram o pai a 
agredir a mãe, e portanto aquilo deixou nelas uma certa angústia. E depois quando, em idade adulta, vivenciam isso noutros, 
recordam um bocadinho a dor dessa violência e portanto nada a ver com a preocupação pelo outro. Agem com preocupação 
elevada pelo problema pessoal e em resolver mais aquilo como uma justiça, e não olhando para a questão da pessoa que está 
a ser vítima de violência. E isso é outra forma de violência, sem saberem estão a exercer uma outra forma de violência sobre 
a pessoa. Eu acho que é muito importante na formação abordar a questão ética das pessoas tentarem entender que aquilo é... 
cada caso é um caso... e portanto como cada caso é um caso as pessoas não podem tomar as dores daquela situação e têm de 

SB FG2 



 

saber distinguir o que é que é a vida delas do que é a ideia delas de bem-estar e temos de definir aquilo que é a questão 
pessoal da questão profissional portanto, o que não significa não agir, não é?, é diferente.  

152 1:41:50,0 - 
1:42:20,0 

0,38% Mas eu acho, depois também há aqui a questão da ética, depois há aqui uma questão muito importante que é o sigilo 
profissional, não é? Nem todos os profissionais estão obrigados a um sigilo profissional, por exemplo, essa questão, há 
Direcções e Direcções, não é? Deixa-me um bocadinho... isso de falar de violência sobre utentes quer da Direcção com os 
filhos... quer dizer... eu compreendo a posição... mas tem que se saber exactamente o que é que se pode meter... 

SB FG2 

154 1:42:28,6 - 
1:43:47,5 

0,99% Nunca me aconteceu... eu de qualquer das maneiras acabo por... pronto, exacto, mas quando eu falo nessa questão não era 
para levar por aí, é que é para olhar para o problema da pessoa e muitas vezes as Direcções não estão preparadas, têm de lá ir, 
não é?, porque é o papel delas, mas não estão para analisar o problema do utente. Por isso é que é importante até para os 
técnicos, muitos dos técnicos, aquilo que eu noto ainda para mais nas pessoas que acabam os cursos recentemente é o medo 
da justiça, não é?, e vale tudo em nome da justiça mas estamos a falar da vida das pessoas e e temos de saber... a maturidade 
também é muito importante, e portanto eu acho que nessa questão da formação a questão ética e a questão do analisar o 
problema não na nossa perspectiva enquanto pessoa mas sim enquanto... olhando para a pessoa e tentando respeitar... e 
depois evidentemente com as reuniões de equipa abordar o assunto e falar... pronto, falar, eu acho que... Relativamente ao 
dirigentes eu acho que é abordar a mesma questão... a questão ética para mim é a mais premente... 

SB FG2 

156 1:43:49,3 - 
1:46:06,6 

1,73% Para mim a questão é a formação para a cidadania, portanto, os técnicos quanto mais tiverem essa consciência dos direitos e 
dos deveres deles próprios e de todas as pessoas, melhor, melhor, portanto, desempenham a sua função, e melhor também 
transmitem essa forma de estar na vida às outras pessoas com quem lidam. Portanto é uma questão de direitos e deveres que 
eu acho que é muito importante que todas as pessoas esquecem, portanto, as questões da cidadania, saber que direitos é que 
têm, porque muitas vezes essas pessoas são... ao ter violência doméstica e também eles não sabem o que é que devem fazer 
ou o que é em termos de direitos ou de deveres, até onde é que podem... o que é que podem fazer e não podem fazer... Depois 
acho que deve ser dada formação em termos de recursos, portanto os recursos que há na sociedade e que podem contribuir 
para a resolução deste problema, portanto o técnico que está no terreno tem de estar informado, tem de saber o que é que faz 
a APAV, o que é que pode fazer a Segurança Social, o que é que pode fazer o delegado do Ministério Público, o que é que 
pode fazer o Delegado de Saúde, em que situações é que isso facilita, eu acho que isso é muito importante, os recursos que 
existe na sociedade e que podem ajudar na resolução dos problemas, saber onde é que há lares, quanto é que são os lares 
privados, quais é que são os lares da Segurança Social, como é que é o procedimento da coisa, e reterem essa informação 
para poderem explicar às pessoas com quem lidam no dia a dia. A maioria das pessoas diz "Ai eu não quero ir para um lar!" 
porque se calhar ela imagina que se calhar se for para um lar tem de pagar se calhar 1500 euros por mês ou 2000 euros por 
mês e elas não têm dinheiro e então dizem que não querem ir. Porque às vezes são coisas diferentes, as pessoas dizem uma 
coisa mas na verdade querem dizer outra... e é esse tipo de percepção às vezes que se tem de ter ou explicar que nos lares as 
pessoas também podem fazer coisas que não sabem que podem, ou que vão ter outro tipo de companhia que se calhar em 
casa não têm, nem que seja o facto de idosos ao irem para um lar vão ter um atendimento diferente, pronto mas isso é 
importante que fique explicado... os recursos que há na sociedade... 

FC FG2 

157 1:46:06,6 - 
1:46:11,6 

0,06% Mas não se esqueça que muitas vezes as ajudantes familiares... MP FG2 

161 1:46:39,3 - 
1:46:47,8 

0,11% Por exemplo, isso pode fazer com que as ajudantes familiares por iniciativa própria e também sobre aquele utente faça uma 
queixa ou... 

MP FG2 

162 1:46:47,8 - 
1:47:23,9 

0,45% Não mas a educação vai sempre ajudar numa tomada de decisão... quanto mais informada estiver aquela ajudante familiar, 
melhor saberá utilizar os procedimentos, não é? e claro que tem de articular sempre com a instituição isso é importante mas 
em relação à formação eu acho que o fundamental era isso e sensibilizar para a perspectiva do próximo. 

FC FG2 

163 1:47:23,9 - 
1:48:15,9 

0,65% Eu acho que tanto para as equipas como para os dirigentes como depois, como se falava, para a sociedade em geral, eu acho 
que é importante indicar todos os tipos de violência que possam existir, pronto, um alerta para o filho não deixou dinheiro 
para beber o cafezito durante a semana, isto é um exemplo, não é?, pronto, a violência doméstica, porque as pessoas têm uma 

MP FG2 



 

tendência para "eles falam em estalo e pontapé, é violência doméstica", o resto, ou porque a filha cortou o telefone e não 
deixa a mãe falar com mais ninguém, também é violência doméstica, também é violência isto, também é violência aquilo, 
tudo tudo tudo tudo...  

165 1:48:20,9 - 
1:49:09,6 

0,61% Também a sensibilização das burlas porque isso também é uma violência... mas primeiro tem que saber o que é uma burla! 
Há pessoas que são mais receptivas, pronto, mais receptivas porque já alguém lhe contou alguma pronto mas mostrar bem às 
pessoas que não é só o pontapé e o estalo que conta, que há muitas outras situações, o psicológico e que... mais esta achega 
que... eu acho que é importante. 

MP FG2 

166 1:49:09,6 - 
1:51:39,4 

1,89% Isto agora não tem nada a ver com formação mas agora estava-me aqui a lembrar de um pormenor, eu acho que numa 
situação de violência temos de dar muita importância ao sentimento de importância. Eu acho que é o sentimento de 
importância que move e também há um sentimento de importância que cada um, que depois também define o carácter das 
pessoas mas isso às vezes também temos de ter o cuidado de respeitar os sentimentos de importância, até às vezes os próprios 
técnicos, recorrem a outro tipo de coisas que às vezes podem ser banais, e às vezes as ajudantes familiares também. E às 
vezes os técnicos têm de ter o cuidado de desdramatizar e torna-se muito complexo falar nestas questões, não é?, porque as 
pessoas acham que são melhores ou piores profissionais por estarem mais atentos aos outros e eu acho que é muito 
importante também, eu acho que é sempre importante focar o problema na questão da vida da pessoa, ver o que é que a 
pessoa também quer para a vida dela, olhar para a pessoa, ao menos nesse aspecto respeitar a pessoa enquanto ser humano, 
com vontade própria. Não estamos a falar nisso, da pessoa ser incapaz ou não poder tomar decisões, na minha perspcetiva eu 
acho que é muito importante. Já me aconteceu as ajudantes familiares inflamarem um problema que se calhar não era bem 
um problema, não é?, e depois falam umas com as outras e fazem depois efectivamente criam um problema , às vezes até é 
preciso dizer que não tem nada... é um problema... a vida tem tantos problemas, não é? nós na nossa vida também temos 
problemas, não é? e portanto eu acho que para além de alertar para o que pode ser e não ser violência eu acho que também é 
importante desdramatizar os aspectos da vida que... nós às vezes temos ajudantes familiares que são tão, tão zelosas que às 
vezes interferem demasiado... e por isso eu acho que é educar todas as pessoas, técnicos, ajudantes, naquele circuito de 
civismo, de alguma paz se calhar interior, não sei...  

SB FG2 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

180 1:23:10,6 - 
1:23:28,8 

0,32% Em relação aos técnicos, alerta para os sinais, como lidar com o agressor, por exemplo, são temas muito importantes... para 
sensibilizar os técnicos que trabalham com os idosos, não é?... 

GB FG3 

181 1:23:28,8 - 
1:23:36,1 

0,13% E seria importante também de trabalhar a articulação, as redes de parceria... CA FG3 

182 1:23:36,1 - 
1:23:43,4 

0,13% As respostas que existem, as respostas para onde encaminhar... GB FG3 

183 1:23:43,4 - 
1:25:02,0 

1,37% Acho que a formação devia de ir a outra área ou outro universo que não só os profissionais que estão no terreno mas as 
universidades que poderão formar os futuros profissionais, ou integrá-la no currículo, com uma experiência piloto com alguns 
professores, de várias áreas, até de outras que não tenham ligações directas, por exemplo mais tarde haverá formados em 
Direito que irão trabalhar especificamente com... há muitos outros profissinais ou então até pela reciclagem, as pessoas que 
estão no terreno, uma ou duas vezes por ano, vão falar com outras que... As universidades têm sempre muita pressa em por um 
lado colocar as pessoas em estágios, mas nem todos os cursos deixam que depois o que se passa no terreno venha influenciar o 
seu modus operandi... Não é?... portanto vão lá mas depois... 

CA FG3 

185 1:25:28,8 - 
1:25:43,9 

0,26% Pronto, mas é o da Reinserção Social, que tem lá os agressores com eles, também... E esses técnicos precisam muito de ter 
acções de sensibilização e formação na área... porque não há....  

GB FG3 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 



 

238 1:02:06,5 - 
1:02:07,5 

0,02% E a formação é pouca. FB FG4 

239 1:02:07,4 - 
1:02:09,6 

0,04% E é preciso muita, é preciso muita... CJ FG4 

240 1:02:09,6 - 
1:02:14,9 

0,10% E incidindo em quê? CS FG4 

241 1:02:14,9 - 
1:02:20,3 

0,10% Formação no saber fazer mas também formação no saber ser... não só na área comportamental...  FB FG4 

245 1:02:36,4 - 
1:02:58,1 

0,42% Eu julgo que interessa mais, esta é a minha opinião, interessa mais a quem está no terreno do que quem está em cima porque 
quem está em cima, quem precisa de formação é quem lida com os problemas e quem está no terreno é que lida com os 
problemas portanto a primeira formação seria a quem lida com os idosos e com a violência sobre os idosos e depois então às 
direcções, esta é a minha opinião.  

CJ FG4 

246 1:02:58,1 - 
1:03:04,6 

0,13% Eu diria precisamente ao contrário, a primeira formação para as direcções e depois é que vem para quem está no terreno...  FG FG4 

247 1:03:04,6 - 
1:03:05,6 

0,02% Concordo perfeitamente! ViC FG4 

249 1:03:30,3 - 
1:04:13,6 

0,83% Eu estava a falar da formação para os elementos da Direcção, tem de ser diferente da para os elementos de intervenção. E 
porquê? Porque damos formação mais vocacionada para os elementos da direcção perceberem o quanto é importante a 
intervenção de quem vai estar na rua e de quem vai estar a lidar no terreno com o publico... foi assim que se iniciou a 
violência doméstica... calma, ninguém iniciou a violência doméstica (risos) mas foi importante que os nossos superiores 
vissem o que era a violência doméstica para entenderem que era preciso montar equipas específicas para este tipo de crimes...  

FG FG4 

250 1:04:13,6 - 
1:04:29,6 

0,31% E no fundo o conteúdo da formação tem de ser diferente e adequado e adaptado a cada nível... Agora a formação é importante 
tanto para os superiores como para os do terreno.  

FB FG4 

254 1:05:03,8 - 
1:05:27,5 

0,46% E há outra contrapartida também, que é ir ao contrário, a técnica diz-nos vá lá falar com o meu chefe a dizer que é preciso 
fazer isto... pronto, é diferente, se aquele que é nosso superior consegue perceber diz "não, isto é importante e tem de se 
fazer..." e ele vai lá e fala com a pessoa...  

FG FG4 

255 1:05:27,5 - 
1:05:36,5 

0,17% pronto, em paralelo, claro... nós não temos de concordar, atenção!  CJ FG4 

 

 
 

Sugestões formação da direcção das instituições 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

117 01:22:48,0 - 
01:24:46,9 

5,90% E o que eu acho muito importante relativamente aqui à parte da formação, só para começar, quer para os da intervenção quer 
para as chefias, é falar sobre a representação do idoso. E dou já um exemplo de seguida, que muitas vezes tinha técnicos que 
diziam para lá, as pessoas diziam, tinham apoio técnico, apoio domiciliário, centro de dia, as pessoas tinham o acordo mas os 

ML FG1 



 

filhos não querem. E os filhos é que controlam o dinheiro... Portanto como é que eu vou entrar na casa da pessoa sem 
autorização do filho? E portanto ainda há, por parte dos próprios técnicos, imensa dificuldade em perceber que há pessoas a 
quem cabe a opção do serviço... O seu filho,é optimo, o nosso trabalho enquanto técnicos do social e do psico e dessas coisas é 
tentar envolvê-los na vida da pessoa e isso faz melhor resultado, mas efectivamente o descendente ou o colateral não tem 
qualquer poder de decisão quanto à vida do próprio... Portanto o que temos é que explicar isso às pessoas, temos que dar os 
caminhos para que elas decidam por onde querem ir, ou seja, se no fundo é é o filho que controla o dinheiro temos de saber 
como é que se vai fazer para que a pessoa não... o filho, como é que se explicam aos proprios... quer dizer, mas primeiro que 
tudo há um aspecto da formação que os técnicos não têm e que precisam de ter. Portanto começa muito por esta questão da 
representação dos idosos e portanto tanto para as equipas de intervenção como para as chefias. 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

163 1:47:23,9 - 
1:48:15,9 

0,65% Eu acho que tanto para as equipas como para os dirigentes como depois, como se falava, para a sociedade em geral, eu acho 
que é importante indicar todos os tipos de violência que possam existir, pronto, um alerta para o filho não deixou dinheiro para 
beber o cafezito durante a semana, isto é um exemplo, não é?, pronto, a violência doméstica, porque as pessoas têm uma 
tendência para "eles falam em estalo e pontapé, é violência doméstica", o resto, ou porque a filha cortou o telefone e não deixa 
a mãe falar com mais ninguém, também é violência doméstica, também é violência isto, também é violência aquilo, tudo tudo 
tudo tudo...  

MP FG2 

165 1:48:20,9 - 
1:49:09,6 

0,61% Também a sensibilização das burlas porque isso também é uma violência... mas primeiro tem que saber o que é uma burla! Há 
pessoas que são mais receptivas, pronto, mais receptivas porque já alguém lhe contou alguma pronto mas mostrar bem às 
pessoas que não é só o pontapé e o estalo que conta, que há muitas outras situações, o psicológico e que... mais esta achega 
que... eu acho que é importante. 

MP FG2 

169 1:54:13,8 - 
1:55:19,4 

0,83% O papel das Direcções é cuidar dos colaboradores, eu acho que quanto menos a Direcção se meter no trabalho... eu também 
faço parte da Direcção, portanto, não quero com isso... mas a questão que eu acho é que efectivamente a preocupação da 
Direcção será nesse aspecto, formar as pessoas e os colaboradores e ter bons colaboradores e boas pessoas com o apoio de que 
precisam para poder lidar com esse tipo de situação. E por isso eu acho que é muito importante nessa questão da formação, 
pronto, as pessoas terem o conhecimento do que são os aspectos da violência, também, uma formação muito moral, muito 
cívica, muito pessoal, às vezes, se calhar até falar com os técnicos, ir às instituições falar com os técnicos que estão a 
coordenar os serviços, pedir apoios ou reunião ou supervisão até nestas questões. 

SB FG2 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

244 1:02:36,3 - 1:02:37,3 0,02% Ainda mais. FB FG4 

245 1:02:36,4 - 1:02:58,1 0,42% Eu julgo que interessa mais, esta é a minha opinião, interessa mais a quem está no terreno do que quem está em cima porque 
quem está em cima, quem precisa de formação é quem lida com os problemas e quem está no terreno é que lida com os 
problemas portanto a primeira formação seria a quem lida com os idosos e com a violência sobre os idosos e depois então às 
direcções, esta é a minha opinião.  

CJ FG4 

246 1:02:58,1 - 1:03:04,6 0,13% Eu diria precisamente ao contrário, a primeira formação para as direcções e depois é que vem para quem está no terreno...  FG FG4 

247 1:03:04,6 - 1:03:05,6 0,02% Concordo perfeitamente! ViC FG4 

249 1:03:30,3 - 1:04:13,6 0,83% Eu estava a falar da formação para os elementos da Direcção, tem de ser diferente da para os elementos de intervenção. E 
porquê? Porque damos formação mais vocacionada para os elementos da direcção perceberem o quanto é importante a 
intervenção de quem vai estar na rua e de quem vai estar a lidar no terreno com o publico... foi assim que se iniciou a 

FG FG4 



 

violência doméstica... calma, ninguém iniciou a violência doméstica (risos) mas foi importante que os nossos superiores 
vissem o que era a violência doméstica para entenderem que era preciso montar equipas específicas para este tipo de 
crimes...  

250 1:04:13,6 - 1:04:29,6 0,31% E no fundo o conteúdo da formação tem de ser diferente e adequado e adaptado a cada nível... Agora a formação é 
importante tanto para os superiores como para os do terreno.  

FB FG4 

251 1:04:29,6 - 1:04:56,0 0,51% E eu sou da opinião dele porquê? Porque enquanto quem estiver lá em cima não der o devido valor às situações, cá em 
baixo escusa-se de estar a batalhar que não consegue ir a lado nenhum, não se consegue fazer nada... se houver alguém na 
direcção que diga "isto agora é para fazer assim", isso é para fazer...  

ViC FG4 

253 1:04:59,1 - 1:05:03,8 0,09% E não só, é no geral... na Segurança Social é a mesma coisa, os técnicos...  ViC FG4 

254 1:05:03,8 - 1:05:27,5 0,46% E há outra contrapartida também, que é ir ao contrário, a técnica diz-nos vá lá falar com o meu chefe a dizer que é preciso 
fazer isto... pronto, é diferente, se aquele que é nosso superior consegue perceber diz "não, isto é importante e tem de se 
fazer..." e ele vai lá e fala com a pessoa...  

FG FG4 

255 1:05:27,5 - 1:05:36,5 0,17% pronto, em paralelo, claro... nós não temos de concordar, atenção!  CJ FG4 

256 1:05:36,5 - 1:05:47,2 0,21% Pelo menos na nossa instituição, na base as pessoas sabem o que é que têm de fazer... Mas acima, se não se dá o devido 
valor, na base não se actua...  

ViC FG4 

257 1:05:47,2 - 1:05:49,2 0,04% Acima é que se decide o que é que se quer que os outros façam... CS FG4 

258 1:05:49,2 - 1:05:50,2 0,02% É mais ou menos isso... ViC FG4 

259 1:05:50,0 - 1:05:53,1 0,06% Ou o que se permite que os outros façam! SN FG4 

260 1:05:53,1 - 1:06:07,1 0,27% Exactamente! Exactamente! Porque precisamente, como eu dou o devido valor, ou como não implicam se fizeram bem ou 
não fizeram, porque a situação ficou ali... porque amanhã logo se vê... e se calhar não deveria ser assim... 

ViC FG4 

261 1:06:07,1 - 1:06:09,5 0,05% As coisas têm de ser trabalhadas na hora... FG FG4 

262 1:06:09,5 - 1:06:15,1 0,11% Exactamente, há situações que tem de ser na hora... têm de ser feitas, e se deixamos passar, pronto, acabou... ViC FG4 

263 1:06:15,1 - 1:06:19,2 0,08% Há muita coisa que tem muita importância e perde-se... FG FG4 

264 1:06:19,2 - 1:06:28,9 0,19% E isso acontece porque se vê com o carimbo das partes mais... porque não dão o devido valor... ViC FG4 

 

 
 



 

Sugestões apoio a dar às equipas de intervenção 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

130 01:34:36,0 
- 
01:35:30,9 

2,72% Eu... o que eu tinha aqui a dizer, já alguém disse, a nós é crucial as normas de actuação, o trabalhar em rede e parcerias, os 
contactos privilegiados são muito uteis quando as situações surgem, e o stress, precisavamos de ter uma formação em gestão do 
stress, porque os profissionais que vão ao local têm de ter essa visão em minutos, em 10 minutos, e é muito importante para tentar 
gerir uma ocorrência e pronto, e era... a legislação, a legislação é da maior importância, a gente trabalha todos com base na 
legislação e que se responsabilize quem faz estas coisas... Não é... A impunidade vai fazendo, com processos a durarem anos e 
anos, e não se consegue resolver as coisas em pouco tempo... 

PN FG1 

131 01:35:31,0 - 
01:37:52,9 

7,02% Eu acho é que estas coisas podem servir um bocadinho de... pronto, eu como é que faço mas pronto é diferente, é uma coisa 
mais... mas acho que é importante passar uma coisa que é, apesar destes crimes não terem soluções que resolvem a questão e 
ponto, isso de facto não acontece porque não há meios, ponto, e portanto temos que viver na realidade, temos de ver o que é que 
é possível fazer, não é?, até onde é que podemos ir, e por outro lado porque esbarramos naquilo que é a auto-determinação da 
pessoa, daí aquela questão do que é a representação do idoso. Mas a consciência que, não obstante as coisas estarem longe de 
serem perfeitas, é possível fazer alguma coisa, é possível minimizar situações... E também que se essa nossa actuação não tem 
só em vista um caso concreto mas tem também em vista um trabalhar de mentalidades, não é? E se não fizermos nada, os 
processos não andam, portanto não fazemos denuncia porque os processos não andam, não falamos com as pessoas porque não 
adianta porque não quer sair de casa porque o outro fez isto fez aquilo, ... e as mentalidades não, não, não mudam, não é? É 
preciso ser, sabe a muito pouco mas eu como jurista que trabalha nesta área, e não há muitas a trabalhar na área social porque de 
facto não é uma área jurídica pura e dura, se não for por essa motivação extra, de no fundo ir assim rompendo caminhos e vejo 
que desde 99, por exemplo, que comecei a trabalhar nesta área do idoso, apesar de tudo há caminhos que foram feitos e há 
limites que fomos forçando, não é? e que fomos vendo... E portanto eu acho que para quem trabalha nestas áreas tem de haver 
muito esta motivação que é uma motivação profunda... O querer avançar, não ter medo de assumir responsabilidades e não ter 
medo... 

ML FG1 

144 01:46:02,0 - 
01:46:51,9 

2,46% Até para gerir o stress, porque o cuidador só consegue valorizar o papel que tem, valorizar no sentido de não dar importância, 
mas se associar mais os cuidados necessários a uma patologia ou à debilidade da idade, se calhar o stress de que nós falamos e 
essa agressividade, a pessoa consegue gerir melhor... porque se calhar, como disse, esses cuidadores não têm outros cuidadores 
a quem, vá lá, o problema que têm ali teria outra dimensão se calhar se a propria pessoa que tem essa incumbência aprender a 
gerir melhor as dificuldades com que... principalmente aquelas com antecedentes, não vou dizer de maus tratos porque os maus 
tratos têm um determinado enquadramento mas aquela agressividade que acaba por sentir na pele talvez consiga ser um pouco 
mais gerida.  

PP FG1 

145 01:46:52,0 - 
01:49:19,9 

7,32% Isso que está a dizer é muito relevante, principalmente em termos institucionais, em termos familiares também acontece mas 
acontece muito em termos institucionais, portanto distinguir o que é um mau feitio do que é um problema demencial, mesmo o 
mau feitio, uma instituição deve conseguir contornar essas situações mas há essa questão e depois de grupos de formação e 
grupos de apoio a cuidadores formais. Estava-me aqui a lembrar que há um manual, que já tem uns anos, de prevenção de mau 
trato, é da instituição espanhola que se ocupa desta questão, agora não me recordo do nome, mas está disponível na internet no 
site deles... Eu tenho-o e é um manual que eu acho que está muito bom precisamente para a questão da prevenção dos maus 
tratos e depois essa parte de como abordar os envolvidos, dos sinais de alerta, tudo isso são... é um manual que foi feito 
precisamente para ser utilizado junto dos cuidadores portanto pretende precisamente apoiar nesta prevenção na prática... E eu 
acho que fizeram um trabalho fenomenal...  

ML FG1 

153 01:51:44,0 - 
01:52:20,9 

1,84% outra coisa que eu queria apontar é a realidade do trabalho em rede para se poder intervir nesta questão dos maus tratos... PP FG1 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 



 

120 1:05:30,2 - 
1:05:46,7 

0,29% Em termos das entidades, as forças policiais, realmente acho que lhes falta este tipo de preparação e sensibilidade para 
começarem a tratar destes casos em particular... Não pode ir directamente enfrentar as pessoas em situação de violência... 

NB FG3 

 
 
ID TIMESPAN COVERAG

E 
CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

238 1:02:06,5 - 
1:02:07,5 

0,02% E a formação é pouca. FB FG4 

239 1:02:07,4 - 
1:02:09,6 

0,04% E é preciso muita, é preciso muita... CJ FG4 

269 1:06:57,2 - 
1:07:12,0 

0,29% Casas! Apoio psicológico! (risos) Não, estou a brincar! estou a brincar e estou a falar a sério... mas casas-abrigo sim... apoio 
psicológico... 

VeC FG4 

272 1:07:15,2 - 
1:07:33,2 

0,35% Os bombeiros actuam muito com situações... situações de encarceramentos, que são complicadas, e muitos ficam com stress 
pós-traumático, não é?... E necessitam de apoio psicológico...  

FB FG4 

273 1:07:33,2 - 
1:07:34,8 

0,03% Nós também precisamos... CJ FG4 

274 1:07:34,8 - 
1:07:44,4 

0,18% E não pedem... o problema está aí... e depois não conseguem gerir as emoções, e mais tarde depois têm de ser internados, não 
é?... situações graves...  

FB FG4 

275 1:07:44,4 - 
1:08:04,2 

0,38% Alguma autonomia, também... Alguma autonomia também de poder de decisão... de conseguirem fazer aquilo que tem de 
ser... alguma autonomia de não estarem tão dependentes de... de algumas coisas...  

SN FG4 

 

 
 

Sugestões procedimentos a adoptar 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

116 01:21:40,0 - 
01:22:47,9 

3,36% Bom, em relação ao tipo de equipas, essas equipas devem ser multi-disciplinares, para todas as problemáticas e para esta em 
concreto.Eu diria mais, que o ideal seria que estas equipas não fossem por pessoas só de uma instituição mas por pessoas de 
várias instituições e é dos problemas do nosso país, esta dificuldade em trabalhar em rede, em parceria, na cidade de Lisboa, de 
forma aguda... E portanto é muito importante que estas entidades que estão no terreno conheçam as competências de cada um e 
o que é que cada uma delas pode fazer, como é que podem-se juntar sinergias, para não haver o jogo do empurra, que é o que 
acontece...  

ML FG1 

127 01:32:19,0 - 
01:32:59,9 

2,19% E só mais uma coisa, relativamente aos dirigentes, seria importante que as proprias instituições fizessem protocolos de 
colaboração relativamente a estas situações, não é?...  

ML FG1 

128 01:33:00,0 - 0,20% Era isso que eu ia dizer, normas de actuação... PN FG1 



 

01:33:02,9 

129 01:33:03,0 - 
01:34:35,9 

4,57% Portanto é importante que os técnicos saibam, dentro da sua própria instituição, como é que, ou seja, aquela formação que 
eventualmente a ANJAF possa dar, é no sentido de dar elementos para que depois a própria instituição concretize isso tudo 
dentro da sua própria instituição, ou seja depois em termos de hierarquia como é que querem fazer isso... Se há uma Santa Casa 
que sinaliza para o Ministério Público, não é logo a técnica do centro de dia que ali está, portanto... ou seja, de uma forma mais 
formal, portanto não só um protocolo de actuação que tenha a ver com a própria estrutura da instituição, mas concerteza numa 
instituição que actua em Lisboa haverá determinados parceiros, uma instituição que actua na margem sul terá outros parceiros e 
portanto é importante que localmente se saiba quem são os seus parceiros e portanto que é importante que a instituição tenha os 
seus protocolos porque depois é mais fácil até de, enquanto diálogo, haver interlocutores em cada entidade com... específicos, 
portanto, talvez não para a questão dos maus tratos sobre mulheres idosas mas se calhar para a questão da violência de um 
modo geral... E portanto é muito importante este protocolo, este protocolo de actuação...  

ML FG1 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

156 1:43:49,3 - 
1:46:06,6 

1,73% Para mim a questão é a formação para a cidadania, portanto, os técnicos quanto mais tiverem essa consciência dos direitos e 
dos deveres deles próprios e de todas as pessoas, melhor, melhor, portanto, desempenham a sua função, e melhor também 
transmitem essa forma de estar na vida às outras pessoas com quem lidam. Portanto é uma questão de direitos e deveres que 
eu acho que é muito importante que todas as pessoas esquecem, portanto, as questões da cidadania, saber que direitos é que 
têm, porque muitas vezes essas pessoas são... ao ter violência doméstica e também eles não sabem o que é que devem fazer 
ou o que é em termos de direitos ou de deveres, até onde é que podem... o que é que podem fazer e não podem fazer... 
Depois acho que deve ser dada formação em termos de recursos, portanto os recursos que há na sociedade e que podem 
contribuir para a resolução deste problema, portanto o técnico que está no terreno tem de estar informado, tem de saber o 
que é que faz a APAV, o que é que pode fazer a Segurança Social, o que é que pode fazer o delegado do Ministério Público, 
o que é que pode fazer o Delegado de Saúde, em que situações é que isso facilita, eu acho que isso é muito importante, os 
recursos que existe na sociedade e que podem ajudar na resolução dos problemas, saber onde é que há lares, quanto é que 
são os lares privados, quais é que são os lares da Segurança Social, como é que é o procedimento da coisa, e reterem essa 
informação para poderem explicar às pessoas com quem lidam no dia a dia. A maioria das pessoas diz "Ai eu não quero ir 
para um lar!" porque se calhar ela imagina que se calhar se for para um lar tem de pagar se calhar 1500 euros por mês ou 
2000 euros por mês e elas não têm dinheiro e então dizem que não querem ir. Porque às vezes são coisas diferentes, as 
pessoas dizem uma coisa mas na verdade querem dizer outra... e é esse tipo de percepção às vezes que se tem de ter ou 
explicar que nos lares as pessoas também podem fazer coisas que não sabem que podem, ou que vão ter outro tipo de 
companhia que se calhar em casa não têm, nem que seja o facto de idosos ao irem para um lar vão ter um atendimento 
diferente, pronto mas isso é importante que fique explicado... os recursos que há na sociedade... 

FC FG2 

157 1:46:06,6 - 
1:46:11,6 

0,06% Mas não se esqueça que muitas vezes as ajudantes familiares... MP FG2 

158 1:46:11,5 - 
1:46:13,5 

0,03% Não têm tempo para essas coisas, não é?... FC FG2 

159 1:46:13,5 - 
1:46:36,7 

0,29% Não não, não é isso, elas depois agem em nome pessoal, sozinhas, imaginando, elas depois comentam esses recursos, se 
calhar era importante... ok, mas agora até na vida pessoal isso é sempre bom mas agora profissionalmente... pode haver 
algumas questões que se...  

MP FG2 

160 1:46:36,7 - 
1:46:39,3 

0,03% Mas profissionalmente como? FC FG2 



 

161 1:46:39,3 - 
1:46:47,8 

0,11% Por exemplo, isso pode fazer com que as ajudantes familiares por iniciativa própria e também sobre aquele utente faça uma 
queixa ou... 

MP FG2 

162 1:46:47,8 - 
1:47:23,9 

0,45% Não mas a educação vai sempre ajudar numa tomada de decisão... quanto mais informada estiver aquela ajudante familiar, 
melhor saberá utilizar os procedimentos, não é? e claro que tem de articular sempre com a instituição isso é importante mas 
em relação à formação eu acho que o fundamental era isso e sensibilizar para a perspectiva do próximo. 

FC FG2 

170 1:55:19,4 - 
1:55:30,1 

0,13% E em relação nomeadamente a apoios a dar às equipas de intervenção e procedimentos a adoptar, considera que por 
exemplo implementar supervisão e intervisão entre os funcionários seria crucial... 

CS FG2 

171 1:55:30,1 - 
1:56:27,4 

0,72% Claro que sim. Perde-se muito tempo na organização dos horários e na instituição, perde-se... perde-se, é importante, claro 
que sim! mas dá-se muita importância aos aspectos administrativos e burocráticos e isso tem de acontecer, obviamente, mas 
depois nisso há uma falha muito grande. É uma falha muito grande... Nós lá somos 3 assistentes sociais e às vezes se 
houvesse mais, mais conseguiriamos se calhar fazer... Mas é preciso uma grande sensibilidade para as questões... com todos 
os actores, portanto, e todos a conversar e a colaborar... eu aprendo com elas, elas aprendem comigo, e é nesta relação que 
também se ganha a confiança e essas coisas todas... 

SB FG2 

174 1:56:39,6 - 
1:57:46,5 

0,84% Criar... criar hábitos de... formais ou informais, momentos de partilha de experiência eu acho que é extremamente 
importante... porque entre técnicos, por exemplo, dialogarem uns com os outros, e trocarem impressões na forma como vão 
intervir para resolver estes problemas, é em sim quase uma formação pelos pares e que é muito útil pela troca de 
experiências entre os próprios técnicos. E isso é muito útil porque à vezes aparece a resolução do problema de um técnico 
que pode surgir daquilo que o outro fez, mais do que qualquer formação teórica, é esse trabalho da troca de experiências e 
de quase auto-formação que as pessoas fazem uns com os outros que é o mais importante para a resolução dos problemas. 

FC FG2 

175 1:57:46,5 - 
1:59:00,4 

0,93% Nós na nossa instituição, como eu disse, somos três assistentes sociais e portanto, perante um problema de violência, 
conversamos imenso e portanto cada uma dá a sua perspectiva e permite, às vezes há uma perspectiva um bocadinho lata da 
resolução das coisas, há alguém depois que tem uma perspectiva que depois complica um bocadinho e eu digo "se calhar 
também estou a ser um bocadinho condescendente, vamos lá olhar para isto como uma situação um bocadinho mais 
delicada" e portanto é nesta partilha de experiências que... porque os técnicos também se fazem dentro das instituições! Às 
vezes têm direcções muito presente, que querem dominar e intervir e pronto e portanto estragam um bocadinho aquela 
autonomia do técnico. E depois se não tiver ninguém também é má situação para os técnicos, até na conversa entre reuniões 
de grupo, dos técnicos, se essa conversa não existe depois para discutir alguns assuntos e tornar a haver até através da rede 
de cuidados continuados alguma partilha, é muito difícil depois na reunião de cuidados continuados haver uma parte do 
programa que esteja dedicado à supervisão dos próprios técnicos, não é? Porque há algumas instituições que eu acho que é 
fundamental. Porque senão as pessoas começam-se a fechar e depois é muito mais fácil não agir do que agir... 

SB FG2 

176 1:59:00,4 - 
1:59:27,1 

0,34% Sim e portanto, ao haver partilha, as pessoas também sentem quase como que um apoio... um apoio tácito, ou seja, as 
pessoas sabem que estão a agir em conformidade com aquilo que os outros também fariam e dá alguma segurança... 

FC FG2 

178 1:59:28,6 - 
1:59:36,8 

0,10% Concordo plenamente... (risos) MP FG2 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

254 1:05:03,8 - 
1:05:27,5 

0,46% E há outra contrapartida também, que é ir ao contrário, a técnica diz-nos vá lá falar com o meu chefe a dizer que é preciso 
fazer isto... pronto, é diferente, se aquele que é nosso superior consegue perceber diz "não, isto é importante e tem de se 
fazer..." e ele vai lá e fala com a pessoa...  

FG FG4 

256 1:05:36,5 - 
1:05:47,2 

0,21% Pelo menos na nossa instituição, na base as pessoas sabem o que é que têm de fazer... Mas acima, se não se dá o devido valor, 
na base não se actua...  

ViC FG4 



 

260 1:05:53,1 - 
1:06:07,1 

0,27% Exactamente! Exactamente! Porque precisamente, como eu dou o devido valor, ou como não implicam se fizeram bem ou não 
fizeram, porque a situação ficou ali... porque amanhã logo se vê... e se calhar não deveria ser assim... 

ViC FG4 

261 1:06:07,1 - 
1:06:09,5 

0,05% As coisas têm de ser trabalhadas na hora... FG FG4 

262 1:06:09,5 - 
1:06:15,1 

0,11% Exactamente, há situações que tem de ser na hora... têm de ser feitas, e se deixamos passar, pronto, acabou... ViC FG4 

263 1:06:15,1 - 
1:06:19,2 

0,08% Há muita coisa que tem muita importância e perde-se... FG FG4 

264 1:06:19,2 - 
1:06:28,9 

0,19% E isso acontece porque se vê com o carimbo das partes mais... porque não dão o devido valor... ViC FG4 

275 1:07:44,4 - 
1:08:04,2 

0,38% Alguma autonomia, também... Alguma autonomia também de poder de decisão... de conseguirem fazer aquilo que tem de 
ser... alguma autonomia de não estarem tão dependentes de... de algumas coisas...  

SN FG4 

277 1:08:27,1 - 
1:08:34,3 

0,14% Partilhar informação... a partilha de informação e o trabalho em rede... FB FG4 

279 1:08:36,1 - 
1:08:37,4 

0,03% Sim, isso é importantíssimo! FG FG4 

280 1:08:37,4 - 
1:09:51,5 

1,43% Devia haver uma plataforma... uma plataforma online, deveria haver, isso seria o ideal... Eu acho que alguns jovens da 
universidade... qual é a universidade?... hmmm... agora não me recordo da universidade... mas estão a trabalhar no sentido de 
contactarem as instituições que trabalham na área social, sobretudo com idosos, para criarem uma plataforma online com 
informação sobre cada uma das intervenções... para perceber se há cruzamentos ou não... isso é muito importante porque por 
vezes várias entidades estão a fazer o mesmo, com uma mesma pessoa... ou seja, arranjar uma forma de partilha... porque não 
é uma questão de protagonismo, há as forças de segurança, as instituições de apoio, os hospitais, com autonomia de 
procedimentos de cada entidade, cada entidade na sua competência tem para...  

FB FG4 

281 1:09:51,5 - 
1:09:56,3 

0,09% Mas o facto de terem um procedimento não quer dizer que considerem que é o procedimento correcto, não é?... CS FG4 

282 1:09:56,3 - 
1:10:02,0 

0,11% Sim mas no geral... no geral... FB FG4 

283 1:10:02,0 - 
1:10:03,3 

0,03% Estão mais ou menos benzinho... CS FG4 

284 1:10:03,3 - 
1:10:05,6 

0,04% Mais ou menos, sim... FB FG4 

285 1:10:05,6 - 
1:10:07,4 

0,03% Supostamente foram feitos por um grupo de 5 entidades...  CJ FG4 

286 1:10:07,4 - 
1:10:30,3 

0,44% Exactamente... eu não me lembro de responder a nada, a mim ninguém me questionou nada, a mim ninguém me perguntou 
nada mas... acaba por ser... quem está lá que gere, que cria e não conta com quem está no terreno...  

FB FG4 

287 1:10:30,3 - 
1:10:33,6 

0,06% Não serve de nada, não é?... no fundo...  VeC FG4 



 

320 1:19:33,5 - 
1:19:46,3 

0,25% Eu acho que as instituições têm de ser humildes e pedir ajuda umas às outras... Nós precisamos todos uns dos outros e se 
trabalhássemos mais uns com os outros tinhamos mais a ganhar do que trabalharmos isoladamente...  

CJ FG4 

 

 
 

Sugestões sensibilizar a sociedade 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

67 47:33,2 - 
48:26,2 

1,11% ainda gostava de voltar a esta questão da representação dos maus tratos, acho que as campanhas de sensibilização relativamente 
à violência contra idosos são importantes porque focam os maus tratos medicamente mais graves mas seria importantíssimo 
haver uma sensibilização sobre estas representações porque, digamos, os maus tratos começam antes, portanto com a 
representação que a pessoa tem da sua própria vida e com o que entrega ou não entrega ao outro... e eu acho que isso não se 
faz... não há muita consciência que tem de começar por aí... 

ML FG1 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

133 01:38:18,0 - 
01:38:28,9 

0,53% O enfoque tem de ser nós sermos os idosos de amanhã, as pessoas têm tendência a reagir mais quando partem do pressuposto de que se está a 
falar de um problema que também é deles...  

PP FG1

134 01:38:29,0 - 
01:38:34,9 

0,29% Se reparar, quando as pessoas falam dos idosos, falam sempre "deles", nunca dizem "nós". ML FG1

139 01:39:55,0 - 
01:40:41,9 

2,33% Uma campanha para fazer as pessoas sentir que o problema é nosso, somos nós... Porque se é para os outros... o publico tem tendência a 
distanciar-se... é um problema... até porque as crianças são sempre bonitas, os idosos são sempre feios, de maneira que vamos fechar os olhos a 
esse problema... É preciso perceber que vamos para lá, que é o nosso problema, é assim que vamos ser tratados, que temos de mudar para 
quando lá chegarmos o problema não... isto é de uma forma simplista, claro, mas eu acho que faz mais efeito na opinião publica o futuro que 
somos nós... porque se distanciamos a campanha... "vamos tratar do idoso porque é moralmente e socialmente correcto" as pessoas têm 
tendência a pensar que é só mais uma campanha...  

PP FG1

141 01:40:47,0 - 
01:41:36,9 

2,49% O idoso é sempre um idoso, cheira mal, é feio, vamos fechar os olhos a isso, temos a tendência para fechar os olhos ao que é desagradável, e 
estamos falar como senso comum, e aliás os contributos mais depressa se vêem nas revistas às criancinhas, fica bem nas revistas e assim, do que 
um idoso. Por acaso isso já mudou um pouco, acho que já se vê mais... no entanto comparativamente... acho que mudou um bocadinho... aqui há 
10 anos atrás era pior...  

PP FG1

142 01:41:37,0 - 
01:45:25,9 

11,30% Eu acho que é muito importante envolver pessoas que estão mais perto da idade da reforma e é muito importante o apoio em termos dos 
cuidadores informais, ou seja, os familiares, os vizinho, que são aqueles que tratam localmente... Essas campanhas de sensibilização e 
sensibilização tem de ser disseminado também muito localmente e à pessoas que estão à volta do problema e que tenham uma faixa etária mais... 
porque de facto é necessário haver uma mudança de mentalidades... e é o que demora mais...  

ML FG1

ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

46 30:06,7 - 
32:52,2 

2,08% eu sou assistente social, sou-o profissionalmente mas também sou porque sou assim... acho que nasci para ter esta profissão, 
fui sempre muito ligada às outras pessoas, aos outros como pessoas, mas aquilo que eu noto no meu círculo de amigos é que 
as pessoas são muito pouco sensíveis à problemática do outro... e portanto, ou vivenciam isso como um problema pessoal e 

SB FG2 



 

dão-lhe importância ou se não o vivenciam pessoalmente, ele não existe... portanto, estamos a chegar a um ponto em que as 
pessoas são tão fúteis, tão fúteis, que não ligam ao outro, portanto não há a cultura de educar para a importância do outro, 
mas isso vê-se em tudo e portanto vê-se às vezes no mais básico, como por exemplo ir no comboio e as pessoas não darem o 
lugar aos mais idosos ou a pessoa estar doente ou a pessoa não se estar a sentir bem e a pessoa parar e perguntar se precisa 
de ajuda, portanto eu acho que também é cultural e as pessoas não foram educadas ou não estão a ser educadas para dar 
importância ao outro, e portanto se vivenciam pessoalmente o problema na família ou com alguém próximo... se é uma coisa 
depois à posteriori, também... talvez se preocupem mas não lhes merece grande importância portanto eu acho que a maioria 
da população, ou são pessoas que trabalham na área social, como nós, e vivenciam o problema e dão-lhe importância, ou 
então eu acho que não...  

46 30:06,7 - 
32:52,2 

2,08% eu acho que nós vamos ter de nos preocupar com as pessoas que são hoje adultas, da nossa idade, e depois vão daqui a uns 
anos, vão ter de passar por esse processo e não o vão entender porque não o vivenciam... isso para mim é que é 
preocupante... e portanto eu acho que é cultural, eu acho que as pessoas não efectivamente as pessoas, a sociedade no geral, 
os adultos de hoje nãoestão preocupados com essa questão...  

SB FG2 

163 1:47:23,9 - 
1:48:15,9 

0,65% Eu acho que tanto para as equipas como para os dirigentes como depois, como se falava, para a sociedade em geral, eu acho 
que é importante indicar todos os tipos de violência que possam existir, pronto, um alerta para o filho não deixou dinheiro 
para beber o cafezito durante a semana, isto é um exemplo, não é?, pronto, a violência doméstica, porque as pessoas têm 
uma tendência para "eles falam em estalo e pontapé, é violência doméstica", o resto, ou porque a filha cortou o telefone e 
não deixa a mãe falar com mais ninguém, também é violência doméstica, também é violência isto, também é violência 
aquilo, tudo tudo tudo tudo...  

MP FG2 

165 1:48:20,9 - 
1:49:09,6 

0,61% Também a sensibilização das burlas porque isso também é uma violência... mas primeiro tem que saber o que é uma burla! 
Há pessoas que são mais receptivas, pronto, mais receptivas porque já alguém lhe contou alguma pronto mas mostrar bem às 
pessoas que não é só o pontapé e o estalo que conta, que há muitas outras situações, o psicológico e que... mais esta achega 
que... eu acho que é importante. 

MP FG2 

166 1:49:09,6 - 
1:51:39,4 

1,89% Isto agora não tem nada a ver com formação mas agora estava-me aqui a lembrar de um pormenor, eu acho que numa 
situação de violência temos de dar muita importância ao sentimento de importância. Eu acho que é o sentimento de 
importância que move e também há um sentimento de importância que cada um, que depois também define o carácter das 
pessoas mas isso às vezes também temos de ter o cuidado de respeitar os sentimentos de importância, até às vezes os 
próprios técnicos, recorrem a outro tipo de coisas que às vezes podem ser banais, e às vezes as ajudantes familiares também. 
E às vezes os técnicos têm de ter o cuidado de desdramatizar e torna-se muito complexo falar nestas questões, não é?, 
porque as pessoas acham que são melhores ou piores profissionais por estarem mais atentos aos outros e eu acho que é muito 
importante também, eu acho que é sempre importante focar o problema na questão da vida da pessoa, ver o que é que a 
pessoa também quer para a vida dela, olhar para a pessoa, ao menos nesse aspecto respeitar a pessoa enquanto ser humano, 
com vontade própria. Não estamos a falar nisso, da pessoa ser incapaz ou não poder tomar decisões, na minha perspcetiva eu 
acho que é muito importante. Já me aconteceu as ajudantes familiares inflamarem um problema que se calhar não era bem 
um problema, não é?, e depois falam umas com as outras e fazem depois efectivamente criam um problema , às vezes até é 
preciso dizer que não tem nada... é um problema... a vida tem tantos problemas, não é? nós na nossa vida também temos 
problemas, não é? e portanto eu acho que para além de alertar para o que pode ser e não ser violência eu acho que também é 
importante desdramatizar os aspectos da vida que... nós às vezes temos ajudantes familiares que são tão, tão zelosas que às 
vezes interferem demasiado... e por isso eu acho que é educar todas as pessoas, técnicos, ajudantes, naquele circuito de 
civismo, de alguma paz se calhar interior, não sei...  

SB FG2 

180 1:59:51,6 - 
2:01:14,7 

1,05% O que me ocorre é aquelas pessoas, amigos meus, que o importante é irem fazer isto e aquilo e gostam de ir para os centros 
comerciais e preocupam-se é com... e depois não contribuem para o problema... Há tempos vi uma reportagem, não era uma 
reportagem, era um programa e não sei a que propósito aquilo chamou-me a atenção. Era uma... acho que jornalista, que se 
vestiu de pedinte, não é, de sem-abrigo, e foi para a rua, e ela sentiu-se muito mal porque nunca foi olhada de frente por 
ninguém... por ninguém que passasse na rua, alguns até davam uma moeda mas não reparavam nela como pessoa e lá está 

SB FG2 



 

aquele sentimento relativamente à questão da violência e as questões que nós vivemos e as pessoas que não passam pelo 
problema não lhe dão importância nenhuma nem valor. E nós, chamar a atenção para o problema devia passar um bocadinho 
por entrar nos hábitos... e eu vejo por alguns amigos, pronto, estão para aí 

182 2:01:23,0 - 
2:01:28,9 

0,07% É claro que a gente depois também chega, vamos jantar com os amigos e também não fala disso! MP FG2 

183 2:01:28,9 - 
2:01:32,7 

0,05% Ai eu falo... falo imenso... SB FG2 

185 2:01:41,8 - 
2:03:37,5 

1,46% É um bocado complicado, posso também falar da minha experiência pessoal, porque eu por exemplo comecei a ficar muito 
sensível para estas coisas porque a minha mulher era assistente social, agora já não mas durante muitos anos foi assistente 
social. E ela tinha uma caso muito muito complicado em que ela volta não volta tinha de ir a casa do utente e eu comecei a 
acompanhá-la.Comecei a acompanhá-la e também comecei a aperceber-me daquela dificuldade... e depois comecei a 
descobrir, porque foi uma descoberta, que ajudando e fazendo bem eu sentia-me sempre muito melhor comigo próprio. E 
fui-me habituando, depois entrei numa associação de voluntariado, comecei a fazer voluntariado e fiquei muito desperto para 
estas questões sociais. Agora, eu acho... pronto, passando esta coisa para os outros, como é que nós vamos fazer ver às 
pessoas que isto é um problema colectivo e que nós, a nossa felicidade passa muito também pela felicidade dos outros. 
Porque as pessoas fechadas sobre elas próprias acabam por ficar cada vez mais infelizes... Pronto... e é o que acontece 
também aos idosos... a nossa felicidade é potenciada no contacto com os outros... e na resolução dos problemas é ainda mais 
potenciada... portanto eu sou muito feliz estando numa jantarada com amigos, é um facto, mas se eu com dois amigos 
conseguir resolver o problema de uma outra pessoa... essa minha felicidade é potenciada. 

FC FG2 

186 2:03:37,5 - 
2:05:38,4 

1,52% Às vezes nem passa pela resolução de um problema, com um elogio, basta um elogio, às vezes... eu sou muito atenta aos 
pormenores, pronto, como gosto de pessoas, é fácil reparar nas pessoas. E vamos a ver, há uma miuda no ATL da minha 
filha, é uma monitora, mas é uma rapariga apagada e eu tenho tendência para reparar mais naquela rapariga, não sei porquê... 
E um dia ela estava com um penteado diferente e eu não sei se alguém terá reparado, orque ela é uma pessoa de facto muito 
apagada, mas ela tinha um penteado novo, de maneira que eu entrei e fui muito espontânea porque como disse reparo imenso 
na rapariga, "Ai hoje está gira, o que é que você fez ao cabelo?" e a miuda, a felicidade dela foi tão grande, ela ficou tão 
surpreendida que eu por momentos pensei "será que ela não pintou o cabelo?..." (risos) mas depois o ar de felicidade... o 
pequeno elogio que eu lhe fiz beneficiou-me muito mais a mim do que a ela... ou seja, aquilo que eu me proporcionei foi tão 
bom e eu senti o feedback de forma tão directa e eu acho que nós podemos puxar pelas pessoas porque as pessoas também 
não estão habituadas a elogiar os outros ou a reparar nos outros, acho que se pegarmos... através das redes sociais houve 
também um filme que passou dos abraços, não é? de andar pela rua a dar abraços às pessoas, eu por acaso acho de certa 
maneira engraçado. (risos) Mas também o que eu acho é que não se pode pegar pelas pessoas numa questão... não se pode 
banalizar uma questão... o problema é também... eu acho... não sei como é que se consegue... fazer com que as pessoas 
realmente ao estarmos a fazer alguma coisa pelos outros o benefício que recebemos é muito maior... Eu acho que é dessa 
transformação social que nós precisavamos...  

SB FG2 

187 2:05:38,4 - 
2:07:28,4 

1,38% É, é, eu por exemplo posso dizer que nessa instituição, posso dizer qual era, era o Coração Amarelo, eu trabalhava na 
delegação de Oeiras. Agora a minha situação mudou um pouco e não posso fazer tanto voluntariado... Mas eu, nessa 
associação, havia pessoas que depois a forma como se dedicavam ao voluntariado deixaram uma marca na minha vida... ou 
seja, eu acho que na nossa sociedade nós temos é que criar meios em que possamos fazer esta, vamos lá a ver, esta 
aproximação entre as pessoas e os problemas, para que as pessoas tenham consciência dos problemas, para que os ajudem a 
resolver e possam obter o retorno, porque isso depois desenvolve capacidades pessoais também, as pessoas depois sentem-se 
muito mais hábeis a lidar com muito problemas do que se não estivessem a tratar com essas experiências. E alguns casos 
eram mesmo muito complicados e eu digo, ainda bem que isso aconteceu porque eu sinto-me hoje muito melhor preparado 
para resolver uma série de problemas e até tenho uma percepção diferente daquilo, porque nós nunca sabemos quando é que 
estamos a ajudar e quando é que estamos a criar dependências. Porque isso é outro problema, não é? Temos sempre que 
ajudar as pessoas a serem mais autónomas, mesmo que ela esteja num processo de decadência, manter sempre a autonomia 

FC FG2 



 

em vez de fazermos tudo por essa pessoa, é o maior contributo que podemos dar-lhe. 

188 2:07:28,4 - 
2:07:55,5 

0,34% Eu não sei, talvez a realização de um filme, a passar nas redes sociais, um pequeno, eu não sei porque eu não percebo nada 
de marketing, mas alguma coisa que... não sei... que mostrasse às pessoas o quão... o quanto é bom beneficiarmos com esta... 
o estarmos atentos ao outro... ou o estar predisposto para os problemas do outro, e neste caso concretamente para a questão 
da violência... 

SB FG2 

189 2:07:55,5 - 
2:08:03,1 

0,10% Portanto não necessariamente um video sobre a violência contra idosos... CS FG2 

190 2:08:03,1 - 
2:08:05,5 

0,03% Não, não, não... MP, FC, SB FG2 

191 2:08:05,5 - 
2:08:07,6 

0,03% ... mas um passo atrás para mostrar... CS FG2 

192 2:08:07,5 - 
2:08:23,9 

0,21% Um vídeo a mostrar-me a mim próprio, ou seja, não damos logo a entender no filme que aquilo é para proteger aquela 
pessoa mas a mostrar que ao proteger aquela pessoa está-se a enriquecer a ele próprio. Pôr aquilo na perspectiva do interesse 
mas do meu interesse, não do interesse daquela pessoa... 

MP FG2 

193 2:08:23,9 - 
2:08:33,6 

0,12% Exactamente... não o interesse na vítima mas o interesse na própria pessoa e nos benefícios que podem vir de nós 
desenvolvermos uma solução para este problema... 

FC FG2 

194 2:08:33,6 - 
2:08:42,5 

0,11% Ou seja, em vez de estarmos a dizer "olhe, podíamos ser nós..." é dizer "podemos ganhar com aquela postura ou ao estarmos 
atentos a isto, vamos beneficiar..." 

SB FG2 

195 2:08:42,5 - 
2:08:46,9 

0,06% Ou seja é passar isto mais para a questão individual e pessoal e até de realização...  FC FG2 

196 2:08:46,9 - 
2:09:26,8 

0,50% Isto vem muito da nossa tendência, não é? Cada um olha muito para si próprio e se não formos por aí não... não se destaca 
das outras causas sociais, não... Podiamos engrandecer a sociedade numa perspectiva de futuro se as pessoas percebessem 
que podem mudar... e há aquela questão de ir aos correios e fazer um elogio à senhora que está nos correios, imagine, porque 
se as pessoas fizerem essa experiência, levando para a questão das experiências... "Ai a senhora está com um penteado giro!" 

SB FG2 

197 2:09:26,8 - 
2:09:45,3 

0,23% Agora há aí muitas, há a terapia do elogio... há a terapia do riso, a terapia do elogio... FC FG2 

198 2:09:45,3 - 
2:09:49,8 

0,06% Mas há uma questão muito importante que é a genuinidade... SB FG2 

199 2:09:49,8 - 
2:10:27,4 

0,47% Exactamente é que isso às vezes entra num processo técnico que acha que só por elogiar ou só por sorrir tem... tem de ser 
autêntico, e quem não tiver a habilidade, que é o meu caso, para dar um elogio é preferível não dar... (risos) É uma 
dificuldade que eu tenho em dar elogios!... Mas sim tenho essa dificuldade e então quando dou elogios tem mesmo que ser 
genuino... 

FC FG2 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

24 18:02,3 - 
19:59,3 

2,04% Agora há outra face de, tambem de perceber, que até existem, não é, figuras publicas ou conhecidas e assim de alguma 
importância e de várias artes, a Eunice Muñoz, existem várias, Simone de Oliveira, estou a lembrar-me mas há pessoas em 
todas as áreas, se calhar o que acontece é que ainda não se conseguiu passar para quantas pessoas, e o importante, quantas 
idosas ou do cidadão, do cidadão comum são agredidas... Também poderá influenciar no passar da mensagem que estas pessoas 
como eu disse que associam-se a várias campanhas possam por exemplo associar-se a estas ou seja se existe também a 

CA FG3 



 

possibilidade de pôr, também depende não só de questões da mensagem mas também técnicos, de gerir as mensagens e o 
marketing e tudo, mas também muitos dos MUPIs ou isso da cidade de Lisboa que passavam, podiam lá ter coisas, mensagens 
nesse sentido, sobre essa questão. E quem sabe se mais tarde as vossas, vossas é no sentido de construção das formas de 
divulgação, mas é interessante poder pôr essa articulação porque há-de haver pronto, campanhas até algumas que têm lançado, 
por exemplo a par de outras que até tem algum stock, não é, mas pelo menos têm alertado as pessoas, uma acham que há limites 
para pôr certas coisas, pelo menos virtualmente, e há outros que não, que acham que, como há uns anos, campanhas muito 
agressivas e num caso ou outro obrigando até ao pagamento, exactamente, mas de unir várias coisas que no fundo são só para 
trabalhar e fazer plano de ataque, não é só, ao mesmo tempo que está a expôr as coisas também está a vender a marca, portanto 
há uma série de envolvências, não é, nesse tipo de campanhas, e não é uma coisa para vender coisas, no fundo é para vender a 
sensibilização e a urgência de intervenção. 

104 58:17,1 - 
58:21,3 

0,07% As pessoas precisam de perceber que estão a cometer um acto de violência...  NB FG3 

187 1:25:57,1 - 
1:26:13,3 

0,28% As campanhas mediáticas já começaram, também... quer dizer mas isto é mais... os mídia gostam muito de tudo o que é 
sensacionalismo... e notícias como ultimamente começaram a aparecer sobre os idosos que falecem...  

GB FG3 

188 1:26:13,3 - 
1:26:16,9 

0,06% E os programas, mesmo da Câmara, que começaram a aparecer... CA FG3 

189 1:26:16,9 - 
1:26:51,9 

0,61% Já começou o ano passado... É como a questão da violência com os assaltos e não sei quê, dá umas notícias bombásticas e de 
repente ali à volta, tudo o que tenha a ver com crimes é... e depois parece que há uma onda de crimes brutal... agora parece que 
há imensos idosos a morrer sozinhos, não é?  

GB FG3 

190 1:26:51,9 - 
1:27:23,4 

0,55% Eu acho que nos idosos tem a ver um bocadinho com a questão da culpa porque é assim... aqui no nosso país há muito o 
envelhecimento populacional... então se há envelhecimento populacional, o que é que acontece aos nossos idosos? Morrem 
sozinhos... Então ultimamente o número passado é muito elevado devido ao elevado número de idosos... Isto é um bocadinho... 
a observação sobre o factor envelhecimento populacional...  

NB FG3 

192 1:27:36,7 - 
1:29:38,2 

2,12% Eu acho que há uma outra que eu disse no outro dia, uma outra questão, que é esta parte de fazer um trabalho não só de 
divulgação no espaço público mas também a divulgação utilizando a reflexão, não só, utilizando a divulgação das instituições, 
há uma parte que eu penso que, fazer a divulgação, é uma das hipóteses, naquela rede da ANIMAR que há em todo o país, não é 
a solução, não estou a dizer para ir por aí, até porque umas mais activas que outras porque é uma plataforma em todo o país, 
mas dá um plano global... A ANIMAR é uma rede de desenvolvimento local que é uma plataforma de associações que 
trabalham de Norte a Sul em projectos diferentes... é a ANIMAR, portanto, associações de desenvolvimento, cooperativas, 
porque permitirá se calhar ao território nem que seja conversa... acho que esta articulação com a Câmara para utilização do 
espaço público também é importante para a divulgação, seja com equipamentos, Santa Casa da Misericórdia, Segurança Social, 
portanto utilizando isso, sociedade civil, Junta, para o bem e para o mal, para o melhor e para o pior, são as redes sociais, neste 
caso são as Câmaras Municipais a gerir e é uma rede que é tripartida e isso será também importante aproveitar, porque, como 
falámos na semana passada, eu percebo que não seja tecnicamente possível ou humanamente possível fazer divulgação em todo 
o lado, mas se conseguirmos usar os recursos da Rede Social ou rede de instituições, o importante é disseminar.. essencialmente 
é fazer alguma coisa que permita essa rápida...  

CA FG3 

194 1:29:52,6 - 
1:30:37,8 

0,79% Se as entidades da Comissão Social de Freguesia estiverem nessa sessão como técnicos, chegamos aos idosos... Claro que 
incluindo na nota que é uma sessão de trabalho, é claro que se os grupos de auto-ajuda, com o devido respeito pela privacidade, 
mas as pessoas puderem participar na questão da sensibilização, tanto os técnicos das entidades que promovem os programas 
como as pessoas que intervêm... Portanto aí eu penso que é de envolver sempre as pessoas e se calhar até acaba por ser uma 
coisa que parece muito básica mas acaba...  

CA FG3 

195 1:30:37,8 - 
1:31:03,7 

0,45% É tornar o publico um agente de intervenção... Porque a verdade é que criam uma relação de proximidade que é difícil com este 
tipo de público... Não é?... Por exemplo, eu falo por exemplo, no meu caso específico vai uma menina, pequenina, nova, a falar-

NB FG3 



 

lhe sobre uma vítima de 60 ou 70 anos, não, não faz qualquer sentido... É que não faz qualquer sentido...  

196 1:31:03,7 - 
1:31:25,3 

0,38% Você pode ser senhora doutora e ser amorosa para as pessoas idosas e haver por exemplo uma discussão, uma tertúlia, um 
evento, um debate sobre esta problemática... Mas como é que se vai convencer que aquilo é importante?...  

GB FG3 

197 1:31:25,3 - 
1:31:52,8 

0,48% Eu acho que a questão dele, há pouco, sobre a Simone de Oliveira, que você falou há pouco, se calhar termos alguém que tem 
algum poder até por aparecer na televisão, não é? e que caracteriza o próprio publico... porque se insere no próprio publico...  

NB FG3 

198 1:31:52,8 - 
1:32:41,6 

0,85% Eu acho interessante por exemplo pegar em alguém que se conhece pessoalmente, não é? seria interessante que algumas formas 
de expressão, seja mupis, documentários e tudo... quem sabe o DOCLisboa, que todos os anos apresenta filmes nacionais e 
internacionais, ir fazer um concurso em escolas que trabalhem nisto, não é? para poder apresentar, não tem de ter dinheiro a 
ganhar ou não sei quê, uma parte para ser projectado em sessões até, podem não conseguir pôr em muitos sítios mas algumas 
coisas... seria importante, estava-me a lembrar há bocado, alguém fazer um rap sobre isso, por exemplo, que não é da idade mas 
permite exprimir algo que atinge... 

CA FG3 

199 1:32:41,6 - 
1:33:24,0 

0,74% Você falou na questão da escola e por acaso eu recordei-me de uma coisa, dou o meu exemplo porque pronto, mas as crianças 
são algo de extremamente apelativo... e conseguem transmitir... e os idosos, naquela questão de, lá está, pegar no que as pessoas 
já viveram, é giro ver a forma como as crianças conseguem dizer as coisas...  

NB FG3 

200 1:33:24,0 - 
1:33:29,5 

0,10% Pode ser interessante, a maior parte das vezes as crianças não têm filtro nenhum, não é?...  GB FG3 

201 1:33:29,5 - 
1:33:43,8 

0,25% e saem coisas giras... olha toma, é isto!... "Se o avô te empurra, és vítima de violência doméstica!" e é fácil um miudo dizer 
isto... 

NB FG3 

202 1:33:43,8 - 
1:34:03,7 

0,35% O problema é envolver uma criança nesse tipo de linguagem, eu por exemplo nunca iria pôr a minha filha a fazer uma 
campanha dessas... A NB está a falar de campanhas envolvendo crianças directamente em campanhas destas...  

SS FG3 

203 1:34:03,7 - 
1:34:06,9 

0,06% Mas os currículos escolares podem abordar estas questões... CA FG3 

204 1:34:06,8 - 
1:34:12,3 

0,10% Eu estou a falar da questão da sensibilização... a questão é que se as crianças estiverem sensibilizadas vão muito mais 
facilmente sensibilizar os adultos... 

NB FG3 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

289 1:10:56,8 - 
1:10:58,3 

0,03% Formação nas escolas. SN FG4 

291 1:11:00,6 - 
1:11:08,7 

0,16% Isto que estamos aqui a falar, fazer uns slidezinhos e fazer nas escolas, de outra maneira, como é obvio... SN FG4 

292 1:11:08,7 - 
1:11:33,2 

0,47% Eu acho que é importante mostrar através das fotografias... acho que é a maneira mais fácil de chegar às pessoas... fotografias 
do que pode acontecer aos idosos, no caso dos bombeiros, quando encontram aqueles corpos em decomposição... está bem, 
corpos em decomposição para mostrar às crianças não é a melhor ideia... (risos) mas pronto, dar formação...  

CJ FG4 

293 1:11:33,2 - 
1:11:48,0 

0,29% Há agora aquela campanha contra a violência doméstica e acho que é muito forte e tem sido criticada por ser muito forte... O 
corpo de uma mulher deitado numa maca numa morgue...  

ViC FG4 

294 1:11:48,0 - 
1:12:19,3 

0,60% Mas na realidade... eu vejo isso relacionado com o nosso trabalho... quando nós pomos fotografias num processo, é 
completamente diferente de quando o processo não leva fotografias... Aquilo pode estar lá tudo, pode estar lá a dizer que ela 
ficou marcada, pode estar tudo e mais alguma coisa, mas se não levar a fotografia... aliás, os procuradores quando agarram e 

SN FG4 



 

começam a folhear e vêem as fotografias páram logo... pronto, eu acho que é o principal, é assim, é mostrar a realidade em 
fotografia... é o que a gente apanha, é o dia a dia...  

295 1:12:19,3 - 
1:13:17,6 

1,12% A educação para a cidadania também nas escolas... acho que... existe, mas devia focar também o bem tratar... o bem tratar 
dos idosos, porque é de pequenino que se torce o pepino e se os miudos começarem a ser ensinados logo desde pequeninos 
pode ser que não venham a ser uma geração agressora... e além disso é obrigar as pessoas a porem-se um bocadinho no lugar 
desses idosos porque eu hoje tenho 30 anos mas daqui a 30 tenho 60 e daí a mais 30 tenho 90 e hei-de chegar aos 120, não é? 
(risos) mas entretanto eu neste momento posso não pensar como uma pessoa idosa mas eu vou lá chegar... ou posso 
porventura lá chegar... e se eu me colocar no lugar daquela idosa não vou querer estar no lugar dela e se calhar não vou 
querer fazer como vejo... portanto acções de sensibilização e... 

CJ FG4 

296 1:13:17,6 - 
1:13:41,6 

0,46% Mas muito provavelmente será diferente... provavelmente... porque de certa forma a educação de hoje faz com que o que 
acontece aos idosos de hoje não acontecerá, se calhar... ou acontecerá até pior... apesar da educação... mas provavelmente 
será mais denunciado, não se vai permitir que façam a mesma coisa, tu não vais permitir que te façam aquilo que sabes que 
fazem aos idosos de hoje e que eles não querem que seja denunciado, tu não vais permitir a mesma coisa...  

ViC FG4 

297 1:13:41,6 - 
1:14:11,9 

0,58% Não, se tiver noção não o faço mas falando agora por exemplo de classes sociais, e não estou agora a desclassificar mas em 
classes sociais se calhar mais baixas ou que têm muitas dificuldades financeiras, ninguém vai denunciar... As pessoas não 
denunciam... nós temos uma capacidade maior... Nós, eu tenho, eu consigo ver que tenho essa solução, agora há certas 
populações onde não me parece que a nova geração vá... o que me parece é que a nova geração vão ser mais agressores do 
que os que estão agora...  

CJ FG4 

298 1:14:11,9 - 
1:14:19,4 

0,15% Sim, mas a probabilidade de haver maior denúncia... sei lá, eu penso assim... as pessoas hoje em dia denunciam mais...  ViC FG4 

299 1:14:19,3 - 
1:14:20,4 

0,02% São mais esclarecidas... SN FG4 

300 1:14:20,4 - 
1:14:28,4 

0,15% Não é haver mais situações, é denunciarem mais as situações... e quando chegarem a idosos eu acho que se vai manter...  ViC FG4 

301 1:14:28,4 - 
1:14:40,6 

0,24% Sensibilizar também para o envelhecimento activo... também promove... promove a não delinquência... ou o decréscimo da 
violência...  

FB FG4 

302 1:14:40,6 - 
1:14:44,0 

0,07% Ou seja, quando lá chegarmos... atenção que quando lá chegarmos poderemos não ter quem cuide de si... VeC FG4 

303 1:14:44,0 - 
1:14:49,7 

0,11% Mas acho que não era bem isso... CS FG4 

304 1:14:49,7 - 
1:14:50,7 

0,02% Não? VeC FG4 

305 1:14:50,0 - 
1:14:51,0 

0,02% Não... FB FG4 

307 1:14:53,7 - 
1:16:39,2 

2,03% Também pode ser mas eu estava a falar de sensibilizar as instituições e os próprios idosos para o envelhecimento activo e isso 
é também estar a promover a cidadania... dizer-lhes que eles apesar de serem velhos têm uma palavra a dizer... e têm uma 
função, por exemplo, eu faço parte da Comissão Social de Freguesia dos Anjos e fizemos uma tertúlia chamada "Santos da 
Casa Fazem Milagres", e portanto conseguimos envolver 34 idosos e fomos perguntar a cada um quais eram as suas 
competências e quando percebemos quais eram as competências, um que sabia fazer bolinhos, outro que gostaria de ir aos 
hospitais visitar doentes, outros estavam disponíveis para proporcionar a outros idosos a ida a eventos, portanto percebemos 

FB FG4 



 

que todos eles tinham determinadas competências que podem ser úteis para outro tipo de idosos que são mais isolados ou por 
questões de mobilidade ou físicas, questões físicas e psicológicas não podem sair, e portanto essas pessoas podem promover 
na sua freguesia o envelhecimento activo... e isso também lhes proporciona o quê? maior auto-estima, não é? isto também 
pode minorar de alguma forma a violência... que é exercida sobre os idosos... porque eles podem estar mais despertos para os 
direitos e deveres que têm, porque a partir de uma determinada altura eles esqueceram-se completamente que são pessoas... 
os outros já se esqueceram deles e eles às tantas esquecem-se deles próprios... esquecem-se que são pessoas e isso é que é o 
grande drama...  

308 1:16:39,2 - 
1:16:54,8 

0,30% Estas acções que o FB está a falar são extremamente importantes para os idosos... convívio... e haver uma campanha de 
sensibilização para os próprios idosos... "Esteja atento porque o seu amigo pode ser vítima..." 

SN FG4 

310 1:17:16,0 - 
1:17:26,3 

0,20% Portanto esse é um trabalho em que também têm de entrar as juntas de freguesia, também temos de começar a trabalhar para 
organizar festas e... 

CJ FG4 

311 1:17:26,3 - 
1:17:59,0 

0,63% Ainda não houve muita informação distribuída e pelo menos é para saber, nestas sessões de informação sobre violência 
doméstica que temos dado, é impressionante que não houvesse uma em que pelo menos uma pessoa na sala não fosse 
vítima... Eu gostava de tirar uma fotografia... só porque já valeu a pena, não é? E se calhar nesse tipo de acções é que se 
chega... 

VeC FG4 

313 1:18:05,2 - 
1:18:24,8 

0,38% Eu acho que sim... a sensibilização das próprias pessoas desta faixa etária dá vantagem por dois lados: em primeiro, 
afectamos a pessoa com quem estamos a contactar e depois elas vão elas próprias falar com os amigos e chegar ao outro 
alvo...  

VM FG4 

314 1:18:24,7 - 
1:18:34,7 

0,19% É uma coisa que se devia falar muito com as crianças, mostrar o que é tratar mal o idoso para que ela em casa com o pai e 
mãe diga "Não faças mal à avó!" ou ao avô... (risos) 

ViC FG4 

315 1:18:34,7 - 
1:18:47,1 

0,24% Mas as coisas são assim mesmo! E vai chegar a altura de eu cuidar de ti... portanto esperem!... (risos) CJ FG4 

 

 
 

Outras dicas ou conselhos 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

72 43:58,3 - 
45:21,5 

1,05% Eu acho que a legislação nesse aspecto devia ser um bocadinho diferente, não devia proteger excessivamente a família 
para... porque é assim, isso justificava-se quando não era a sociedade no seu conjunto ou quando não havia esta disposição 
das instituições para ajudar as pessoas. Hoje em dia não se justifica essa protecção dada em termos de legislação, é uma 
coisa completamente arcaica, no meu entender... Ou seja, muitas vezes ainda vão ser tutores da própria vítima quem tortura, 
isto é uma coisa completamente arcaica...  

FC FG2 

146 1:35:34,4 - 
1:37:45,0 

1,64% embora a lei, no meu entender, também deviam estar a ser revistas em muitas áreas, as leis devem ser facilitadoras, não 
devem ser inibidoras na resolução dos problemas...Muitas vezes as leis, em vez de ajudarem, ainda são impeditivas da 
resolução dos problemas. No meu entender, quem faz as leis não tem tido experiência e contacto com a realidade, é uma 
outra falha muito grande que eu vejo no nosso sistema é que normalmente quem faz as leis está completamente alheado dos 
problemas e só lida com aquilo intelectualmente ou porque noutro lado se faz assim ou aquilo e faz sentido ou tem lógica 
mas depois na prática, na prática não funciona. 

FC FG2 



 

147 1:37:45,0 - 
1:38:17,4 

0,41% Eu costumo referir que há um sociólogo que é o Boaventura Sousa Santos que diz que, portanto, ele está na área da 
Sociologia do Direito, e ele diz que não devia haver nenhum advogado nem nenhum juiz que não fosse obrigado a fazer 
pelo menos 2 anos de serviço cívico em contacto com os problemas para depois ter uma capacidade e uma sensibilidade 
maiores para poder lidar com as equipas de uma outra forma. Eu concordo 100%. 

FC FG2 

167 1:51:39,4 - 
1:52:59,9 

1,01% Acho que uma coisa importantíssima é se calhar todos os técnicos terem ajuda psicológica ou até algum acompanhamento, 
essa coisa da supervisão é uma coisa tão importante e eu pergunto-me se... eu perco imenso tempo... não perco, ganho... a 
falar com as ajudantes familiares, uma conversa informal, não é nada de muito programado nem muito... tentamos que as 
ajudantes familiares se ponham no lugar dos outros ou usem o sentimento da compaixão, até pelo número de utentes... não 
que um grande número... não tentamos com isso desculpar algumas coisas que acontecem e que são efectivamente graves, 
mas para mim, enquanto assistente social e também enquanto pessoa, o que mais importa é efectivamente aquela pessoa que 
está ali e as situações no concreto, porque depois corremos o risco às vezes de generalizar e estamos a tornar as pessoas 
ainda mais infelizes do que o que elas já são. Às vezes até só o facto de... há certas situações em que nós nos apercebemos 
de várias questões de violência e com outros temos de dar uma volta enorme para ela não perceber que nós estamos a 
insinuar que ela está a ser vítima de violência porque isso para ela seria um desgosto enorme. Se calhar pior do que levar 
um abano de um filho ou uma filha. E portanto... é de uma dor enorme...  

SB FG2 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

155 1:14:05,6 - 
1:15:53,8 

1,89% se calhar era importante, estes serviços existirem e criarem equipamentos, portanto é a segurança social ou outro serviço 
social ou outro equipamento... se se consciencializam e se abrem também esse prolongamento, esse complemento, alguma 
situação que dê resposta física com aquela situação de autonomizar e aumentar o valor deste tema mas não isolar as 
pessoas, que devem continuar a interagir com a sociedade, com os equipamentos, e tal... A outra situação é que nos grupos 
de que vocês falam, que poderão ser ou vão ser os grupos de ajuda mutua, se não será também importante ou pelo menos 
complementar, não tem de ser o mais importante, se pelo menos alguns grupos podem ser constituidos com mulheres que 
são idosas mas que até não têm história de violência... porque podem tocar o tema, pode ser directa ou indirectamente... ou 
seja, se houver uma valorização, no fundo é, sensibilizar os idosos ou as pessoas que interagem com outras de maior 
idade, as idosas para que as idosas possam ter e poderá ser importante porque algumas poderão ser uteis e estar em 
situações que poderão não se reportar a elas mas depois envolverem outros... 

CA FG3 

163 1:17:47,0 - 
1:19:02,2 

1,31% Mas neste caso é... terá que... fazer as questões, não só as questões dos grupos de ajuda mútua, pode também, elas podem 
existir e frequentar se acharem isso bem, grupos de ajuda mútua, mas uma espécie de sensibilização, de ajuda mútua mas 
técnicos, para os técnicos, ou seja, porque é interessante que haja um espaço para reflexão, ou seja, porque a mudança é 
feita também muito por dentro, o que é que pode acontecer? será bom alterarmos no imediato? no plano da dotação 
municipal pode haver esse, não só para as pessoas que sofrem de violência mas também com outras pessoas, 
supostamente porque também supostamente quando é a área das pessoas sem abrigo também estão convencionadas com 
as câmaras ajudas mas depois... vamos lá a ver, é preciso ver se há melhoras ou não há melhoras, mas pode acontecer que 
haja equipamentos abertos por aí.... ou as pessoas que não tenham que ir para o lar que possam ter acesso ao departamento 
de habitação ou...  

CA FG3 

 
ID TIMESPAN COVERAGE CONTENT PARTICIPANTE GRUPO 

321 1:19:46,3 - 
1:19:54,4 

0,16% Temos de deixar de ser um país de quintas e cada quinta... muitas vezes o que existe em cada quinta só servir para resolver a 
situação de cada...  

ViC FG4 

 
 

 



 

 


