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Notas iniciais 
 

2020 marcou a APAV pela celebração do seu 30.º aniversário. Neste ano, assinalaram-se também 

oito anos desde o início da atividade da Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de 

Homicídio e de Vítimas de Terrorismo.  

 

A pandemia de SARS-CoV-2 fez temer uma alteração significativa no padrão e número de 

homicídios, pelos confinamentos obrigatórios e coabitação/maior aproximação física entre 

potenciais vítimas e pessoas agressoras. 

 

No entanto, verifica-se, na atividade da RAFAVHT, um ligeiro decréscimo do número de 

processos de apoio entre 2019 e 2020.  

 

Na sua atividade regular, a RAFAVHT muito tem investido no trabalho de formação de 

técnicos/as especializados/as para apoio em situações de homicídio e terrorismo, bem como 

tem investido na interação regular com parceiros que, diária e diretamente, lidam com a 

problemática dos homicídios – nomeadamente com a Polícia Judiciária, com o Instituto Nacional 

de Medicina Legal e Ciências Forenses, IP, e com o Instituto Nacional de Emergência Médica.  

 

Para além de outros aspetos de colaboração, estes protocolos visam a referenciação de vítimas, 

seus familiares e amigos, perspetivando a continuidade do apoio que recebem, garantindo que 

este é, efetivamente, disponibilizado, e evitando a re-traumatização que o sistema judicial 

pode provocar.  

 

Adicionalmente, em 2020 a APAV empenhou-se na melhoria e expansão de conexões nacionais 

e europeias em matéria de apoio a vítimas de terrorismo, pela sua participação na RAN – 

Radicalisation Awareness Network, INVICTIM - International Network Supporting Victims Of 

Terrorism And Mass Violence e EUCVT - EU Centre of Expertise for Victims of Terrorism.  
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Sumário geral da atividade da RAFAVHT em 2020 
 

No ano de 2020 a RAFAVHT iniciou o acompanhamento a 91 utentes, na sequência de 62 crimes 

de homicídio.  

 

O número de crimes de homicídio consumado e de homicídio tentado é efetivamente menor do 

que o número de utentes que beneficiaram do apoio da RAFAVHT (i.e. processos de apoio), 

pois, por cada crime ocorrido, surgem em acompanhamento várias vítimas e/ou vários 

familiares e amigos/as.  

 

Por outro lado, os atendimentos realizados correspondem a todos os atendimentos (presenciais, 

telefónicos ou por escrito) ou diligências efetuadas num determinado processo de apoio. De 

acordo com as necessidades de cada utente que recorre à APAV, os apoios podem ser de curta 

duração (intervenção em crise) ou de duração mais prolongada (intervenção continuada) ou 

então cingirem-se a contactos para pedidos de informações ou esclarecimentos. 

 

Relativamente ao número de crimes e ao número de autores/as existe também uma 

discrepância pois verificamos que, no caso dos homicídios na forma consumada, em três 

situações, o crime foi cometido por mais do que um/a autor/a.  

 

 
TABELA 1 – PROCESSOS INICIADOS EM 2020 

 

 

Perspetivando-se o trabalho da RAFAVHT como de continuidade, pelo período que se afigure 

necessário pelos/as utentes, no âmbito dos processos de apoio iniciados antes de 2020 foram 

realizados, neste ano, 600 atendimentos para apoio. 

 

Numa análise retrospetiva, cf. a tabela 2 e o gráfico 1 nos indicam, existiu um ligeiro 

decréscimo no número de utentes apoiados/as entre 2019 e 2020 (99 vs. 91). 

2020 HOMICÍDIO TENTADO HOMICÍDIO CONSUMADO TOTAL 

PROCESSOS DE APOIO/UTENTES 33 58 91 
AUTORES/AS DOS CRIMES 24 38 62 

CRIMES 24 35 62 
ATENDIMENTOS REALIZADOS 262 499 761 
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TABELA 2 E GRÁFICO 1 – TOTAL DE PROCESSOS RAFAVHT (2013-2020) 
 

ANO 
HOMICÍDIO 

TENTADO 
HOMICÍDIO 

CONSUMADO 
TOTAL 

2013 45 62 107 
2014 77 42 119 
2015 47 43 90 
2016 36 39 75 
2017 31 43 74 
2018 29 39 68 
2019 28 71 99 
2020 33 58 91 

TOTAL 326 397 723 
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Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídio em Portugal e de 

Portugueses Mortos no estrangeiro (OCH) 
 

O Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídio em Portugal e de Portugueses Mortos no 

Estrangeiro da APAV foi criado no início de 2014, com o objetivo de ajudar a compreender 

melhor o fenómeno da criminalidade capital, ocorrida em Portugal, ou que tenha envolvido 

portugueses fora do território nacional.  

 

Para esse efeito, foi criada uma plataforma eletrónica como parte integrante do trabalho da 

Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio e Vítimas de Terrorismo 

(RAFAVHT). 

 

Se a intenção que levou a criação deste observatório era recolher mais informações sobre os 

familiares das vítimas de homicídio que a APAV, e as circunstâncias que levaram a estes crimes, 

depressa se tornou num estudo mais profundo e abrangente relativamente a este fenómeno. 

 

Este estudo tem como objetivos olhar para a globalidade dos homicídios decorridos em 

Portugal, e dos portugueses mortos no estrangeiro, e compreender a sua diferente dispersão 

pelos locais, autores, vítimas e motivações. A intenção é perceber melhor o crime de homicídio 

em Portugal e que vitimou os portugueses e suas famílias no mundo, para melhorar o apoio que 

a Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio e Terrorismo da APAV pode 

prestar. 

 

NOTA IMPORTANTE - O Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídio em Portugal e de Portugueses 

no Estrangeiro é um documento descritivo para análise comparativa com os casos que a APAV acompanha 

e não pretende substituir qualquer fonte de informação oficial. Como é explicado no ponto seguinte, a 

base de informação assenta na comunicação social; portanto, refere-se à criminalidade constatada nestas 

fontes de informação. Pode, por isso, haver uma natural discrepância de dados reportados oficialmente, 

que decorram de correções subsequentes ao desenvolvimento das investigações criminais ou da imprecisão 

das notícias comunicadas. No entanto, a APAV teve o cuidado de seguir as notícias para efetuar as devidas 

correções, desde que essas informações se apresentassem disponíveis. A mesma análise deve ser tomada 

em conta quando na comparação deste observatório com outros estudos. A Associação União de Mulheres 

Alternativa e Resposta (UMAR) (umarfeminismos.org) apresenta estudos do femicídio e tentativas de 

femicídio nas relações de intimidade e relações familiares privilegiadas. Os dados do Observatório da 
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APAV incluem, igualmente, as situações de homicídio decorrentes das relações de intimidade e familiares, 

abrangendo, no entanto, todas as situações, independentemente do sexo da vítima.  

 

Metodologia utilizada na recolha de dados do Observatório de Imprensa de Crimes de 
Homicídio em Portugal e de Portugueses Mortos no estrangeiro 
 

A pesquisa tem por base os jornais nacionais (formato físico e/ou online), televisões e rádios 

nacionais e locais, entre outras fontes consideradas. 

 

Os casos são inseridos numa plataforma eletrónica de registo tendo por base os seguintes 

parâmetros: zona geográfica, local e data do crime, arma utilizada no crime, tipo de relação 

entre vítima e autor, idade e género da vítima e idade e género do/a homicida. Juntamente a 

estes parâmetros é feita uma breve descrição dos factos noticiados. 

 

Para além dos parâmetros e do registo descritivo, os casos são classificados de acordo com a 

sua motivação, nomeadamente se ocorrem num contexto de violência doméstica, crime 

patrimonial, motivos familiares, crimes rodoviários ou outros motivos. 

 

Os parâmetros e a classificação dos casos existentes no Observatório de Imprensa de Crimes de 

Homicídios em Portugal e de Portugueses Mortos no Estrangeiro, que têm como objetivos 

clarificar e caraterizar o crime, a vítima e o/a homicida, foram criados com base no Relatório 

Anual de Segurança Interna (RASI) de 20121, no Boletim Estatístico do Governo Escocês sobre 

Crimes de Homicídio na Escócia entre 2009-20102 e em variáveis caraterizadoras do local do 

crime utilizadas nos processos de atendimento e apoio da APAV. 

 

No que diz respeito à descrição dos factos e aos registos dos casos verificados em 2020, 

encontra-se em anexo uma tabela com as fontes de onde foram retiradas as notícias, a data da 

notícia e um resumo de cada caso. 

 

Em jeito de resumo, pode referir-se que no ano de 2020 se registaram 89 homicídios consumados 

em Portugal, e que tiveram a seguinte distribuição geográfica: 

 

 

 

                                                             
1 Ministério da Segurança Interna (2014). Relatório Anual de Segurança Interna 2012, consultado a 18 de Agosto de 2014 
em http://www.portugal.gov.pt/media/904058/20130327_RASI%202012_vers%C3%A3o%20final.pdf 
 
2 The Scottish Government (2014). Statistical Bulletin. Homicide in Scotland, 2009-10, consultado a 18 de Agosto de 
2014 em http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/334452/0109352.pdf  
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MAPA 1 – TOTAL DE HOMICÍDIOS EM PORTUGAL REGISTADOS NO OCH POR DISTRITO E REGIÕES AUTÓNOMAS 
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Já quanto aos Portugueses mortos no estrangeiro, regista-se a ocorrência de 18 crimes de 

homicídio, que contaram com a seguinte distribuição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

França 
3 crimes 

Bélgica 
2 crimes 

Luxemburgo 
1 crime 

Suíça 
1 crime 

África do Sul 
5 crimes 

São Tomé e Príncipe 
1 crime 

Venezuela 
3 crimes 

Canadá 
2 crimes 
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Caracterização dos/as utentes apoiados/as e das vítimas de homicídio 
 

Como se pode verificar infra, na tabela 3, a maioria dos utentes que beneficiou, em 2020, do 

apoio prestado pela RAFAVHT, é do sexo feminino, num total de 59 utentes. Relativamente 

aos utentes do sexo masculino, a RAFAVHT apoiou 31 utentes.  

 

No que diz respeito ao homicídio consumado, foram apoiados 37 utentes do sexo feminino e 21 

utentes do sexo masculino. 

 

Quanto ao homicídio na forma tentada, verificamos que o apoio se estendeu a 22 utentes do 

sexo feminino e 10 utentes do sexo masculino. Numa situação a RAFAVHT foi contactada para 

esclarecimentos quanto a uma situação de homicídio, mas a pessoa não deixou qualquer 

elemento identificativo. 

 

 
 
TABELA 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS/AS UTENTES POR SEXO 
 

 
HOMICÍDIO 

TENTADO 
HOMICÍDIO 

CONSUMADO 
TOTAL 

N % N % N % 

FEMININO 22 66,7% 37 63,8% 59 64,8% 

MASCULINO 10 30,3% 21 36,2% 31 34,1% 

NÃO FOI POSSÌVEL 

APURAR 
1 3,0% -- -- 1 1,1% 

TOTAL 33 100% 58 100% 91 100% 

 
 
  



 
 

 
 

 

10 
 

TABELA 4 – RELAÇÃO DO/A UTENTE COM A VÍTIMA DE HOMICÍDIO 
 

 HOMICÍDIO TENTADO HOMICÍDIO CONSUMADO 

 N % N % 

O/A PRÓPRIO/A (HOMICÍDIO TENTADO) 21 63,6% -- -- 

CÔNJUGE 4 12,1% 5 8,6% 

COMPANHEIRO/A -- -- 3 5,2% 

NAMORADO/A -- -- 3 5,2% 

PAI/MÃE 1 3,0% 8 13,8% 

FILHO/A 3 9,1% 19 32,8% 

NETO/A -- -- 1 1,7% 

IRMÃO/IRMÃ 1 3,0% 7 12,1% 

OUTRO/A FAMILIAR 1 3,0% 1 1,7% 

AMIGO/A -- -- 6 10,3% 

OUTRA RELAÇÃO 1 3,0% 4 6,9% 

NÃO FOI POSSÌVEL APURAR 1 3,0% 1 1,7% 

TOTAL 33 100% 58 100% 

 

 

Relativamente aos processos de homicídio na forma tentada, o apoio dirige-se maioritariamente 

às próprias vítimas (63,6%), seguindo-se o apoio dirigido aos/às cônjuges (12,1%) e filhos/as 

(9,1%). 

 

Quanto aos/às utentes que beneficiam do apoio da RAFAVHT na sequência de homicídio 

consumado, verifica-se que na maioria das situações, o apoio é maioritariamente dirigido 

aos/às filhos/as (32,8%) das vítimas de homicídio, mas também, de forma expressiva, a pais 

(13,8%) e irmãos/irmãs da vítima (12,1%) revelando assim que o apoio foi, maioritariamente, 

prestado a familiares diretos das vítimas de homicídio.  
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Sistema de referenciação 
 
TABELA 5 – REFERENCIAÇÃO DOS/AS UTENTES PARA A APAV 
 

 
HOMICÍDIO TENTADO HOMICÍDIO CONSUMADO 

N % N % 

INICIATIVA PRÓPRIA 9 27,3% 21 36,2% 

POLÍCIA JUDICIÁRIA (PJ) 8 24,2% 18 31,0% 

TRIBUNAL/MINISTÉRIO PÚBLICO 3 9,1% -- -- 

AMIGO/A/CONHECIDO/A/VIZINHO/A -- -- 8 13,8% 

FAMILIAR 3 9,1% 2 3,4% 

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA 

(INEM) 
-- -- 2 3,4% 

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE 4 12,1% -- -- 

AUTARQUIA (CÂMARA MUNICIPAL OU JUNTA DE 

FREGUESIA) 
-- -- 1 1,7% 

OUTRO 5 15,2% 5 8,6% 

NÃO FOI POSSÍVEL APURAR 1 3,0% 1 1,7% 

TOTAL 33 100% 58 100% 

 
 

É apanágio da APAV o trabalho em rede, com permanente colaboração interinstitucional.  

 

A RAFAVHT não é exceção e, prova disso, é o sistema de referenciação protocolado entre a 

APAV, a PJ e o INEM. Este tem permitido o encaminhamento de vítimas e/ou familiares/amigos 

de vítimas homicídio na forma tentada ou consumada para os serviços de apoio da APAV.  

 

Ao longo do ano anterior, a PJ referenciou para a APAV 26 utentes (28,6% das pessoas apoiadas). 

Relativamente aos crimes de homicídio na forma tentada, este órgão de polícia criminal 

referenciou 8 utentes. Já quanto aos crimes de homicídio na forma consumada a Polícia 

Judiciária referenciou 20 utentes.  

 

O protocolo estabelecido entre a APAV e o INEM permitiu a referenciação de 2 utentes. 
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GRÁFICO 2 – DISTRITO DE RESIDÊNCIA DOS/AS UTENTES 
 

 
 

 

Registamos que o apoio da RAFAVHT chegou a 14 dos 18 distritos de Portugal Continental e às 

Regiões Autónomas dos Açores e Madeira, reforçando o seu estatuto de resposta nacional e 

única a vítimas e familiares de vítimas de homicídio tentado e/ou consumado. 

 

Os distritos onde se se verificou um maior número de utentes em apoio foram os de Lisboa (34), 

Porto (10) e Viseu (9). 

 

Relativamente às vítimas de homicídio consumado registadas no OCH relativas a Portugal, é 

possível apurar que há uma ligeira predominância de vítimas do sexo masculino e que, 

sobretudo, estão na faixa etária dos 40 aos 49 anos de idade, tal como se pode consultar nos 

elementos abaixo representados. 

 

Também quanto aos cidadãos portugueses mortos no estrangeiro se regista uma maioria de 

vítimas do sexo masculino, embora neste caso a diferença seja bastante mais acentuada. Tanto 

quanto nos é possível caracterizar, no caso das mortes ocorridas fora de Portugal, existe um 

equilíbrio entre as faixas etárias dos 30 aos 39 anos e 40 a 49 anos como sendo as mais afetadas. 
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TABELA 6 – CARACTERIZAÇÃO DAS VÍTIMAS DE HOMICÍDIO POR SEXO, DE ACORDO COM OS DADOS DO OCH 
 

 
HOMICÍDIOS EM 

PORTUGAL 
PORTUGUESES MORTOS 

NO ESTRANGEIRO 

N % N % 

FEMININO 38 42,7% 5 27,8% 

MASCULINO 50 56,2% 13 72,2% 

NÃO FOI POSSÍVEL 

APURAR 
1 1,1% -- -- 

TOTAL 89 100% 18 100% 

 

 

GRÁFICO 3 – CARACTERIZAÇÃO DAS VÍTIMAS DE HOMICÍDIO POR FAIXA ETÁRIA, DE ACORDO COM OS DADOS DO OCH 
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Caracterização dos/as autores/as 
 

No que respeita aos pedidos de apoio recebidos pela RAFAVHT, e em relação aos/às 

autores/as dos atos violentos, verifica-se que, regra geral, são do sexo masculino, havendo 

apenas três situações em que o autor do crime é do sexo feminino – duas de homicídio tentado 

e uma de homicídio consumado.  

 

TABELA 7 – CARACTERIZAÇÃO DOS/AS AUTORES/AS POR SEXO, RELATIVOS AOS PEDIDOS DE APOIO CHEGADOS À RAFAVHT 

 

 
HOMICÍDIO 

TENTADO 
HOMICÍDIO 

CONSUMADO 

N % N % 

FEMININO 2 8,3% 28 73,7% 

MASCULINO 21 87,5% 2 5,3% 

NÃO FOI POSSÍVEL 

APURAR 
1 4,2% 7 18,4% 

PESSOA COLETIVA -- -- 1 2,6% 

TOTAL 24 100% 38 100% 

 

 

A mesma tendência foi encontrada no que respeita aos dados possíveis de extrair da análise do 

OCH: tanto nos homicídios em Portugal como dos portugueses mortos no estrangeiro, verifica-

se uma maioria de autores/as do sexo masculino, pese embora seja mais complexo obter os 

dados relativos aos/às autores/as de atos ocorridos fora de Portugal. 

 

 

TABELA 8 – CARACTERIZAÇÃO DOS/AS AUTORES/AS POR SEXO, DE ACORDO COM OS DADOS DO OCH 

 

 
HOMICÍDIOS EM 

PORTUGAL 
PORTUGUESES MORTOS 

NO ESTRANGEIRO 

N % N % 

FEMININO 12 11,2% 1 5,0% 

MASCULINO 80 74,8% 17 85,0% 

NS/NR 15 14,0% 2 10,0% 

TOTAL 107 100% 20 100% 
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Quanto à relação entre os/as autores/as e as vítimas no âmbito dos pedidos de apoio recebidos 

na RAFAVHT, constata-se que em 7 situações de homicídio tentado o/a autor/a tinha uma 

relação de intimidade atual (cônjuge / companheiro/a / namorado/a) com a vítima. Noutras 5 

situações, vítima e autor/a tinham tido uma relação de intimidade (ex-cônjuge / ex-

companheiro/a / ex-namorado/a).  

 

No que respeita ao homicídio consumado, destaca-se que 9 dos/as autores/as tinham uma 

relação de intimidade com a vítima à data dos factos (cônjuge / companheiro/a / namorado/a), 

sendo que 1 tinha tido uma relação no passado (ex-companheiro/a). Destaca-se ainda que em 

2 situações havia uma relação parental entre autores/as e vítimas. 

 

TABELA 9 – RELAÇÃO DOS/AS AUTORES/AS COM AS VÍTIMAS QUANTO AOS PEDIDOS DE APOIO RECEBIDOS PELA RAFAVHT 
 

(O/A AUTOR/A É… DA VÍTIMA) 
HOMICÍDIO TENTADO HOMICÍDIO CONSUMADO 

N % N % 

CÔNJUGE 4 16,7% 6 15,8% 

EX-CÔNJUGE 1 4,2% -- -- 

COMPANHEIRO/A 2 8,3% 2 5,3% 

EX-COMPANHEIRO/A 2 8,3% 1 2,6% 

NAMORADO/A 1 4,2% 1 2,6% 

EX-NAMORADO/A 2 8,3% -- -- 

PAI/MÃE 1 4,2% -- -- 

FILHO/A 1 4,2% 2 5,3% 

OUTRO/A FAMILIAR 3 12,5% 3 7,9% 

VIZINHO/A 1 4,2% -- -- 

COLEGA/AMIGO/A -- -- 2 5,3% 

NENHUMA RELAÇÃO, AUTOR/A CONHECIDO/A DA VÍTIMA 1 4,2% 8 21,1% 

NENHUMA RELAÇÃO, AUTOR/A DESCONHECIDO/A DA 

VÍTIMA 
3 12,5% 8 21,1% 

OUTRA RELAÇÃO 1 4,2% 1 2,6% 

NÃO FOI POSSÍVEL APURAR 1 4,2% 4 10,5% 

TOTAL 24 100% 38 100% 
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Relativamente aos dados que são possíveis extrair do OCH, é possível apurar os seguintes 

elementos relativos à relação entre autores/as e vítimas: 

 
TABELA 10 – RELAÇÃO DOS/AS AUTORES/AS COM AS VÍTIMAS QUANTO AOS DADOS DO OCH 
 

(O/A AUTOR/A É… DA VÍTIMA) 

HOMICÍDIOS EM 

PORTUGAL 
PORTUGUESES MORTOS 

NO ESTRANGEIRO 

N % N % 

CÔNJUGE 11 10,3% -- -- 

EX-CÔNJUGE 2 1,9% -- -- 

COMPANHEIRO/A 2 1,9% -- -- 

EX-COMPANHEIRO/A 2 1,9% -- -- 

NAMORADO/A 1 0,9% -- -- 

EX-NAMORADO/A 1 0,9% -- -- 

PAI/MÃE 6 5,6% -- -- 

FILHO/A 4 3,7% -- -- 

OUTRO/A FAMILIAR 9 8,4% 2 10,0% 

VIZINHO/A -- -- 1 5,0% 

COLEGA/AMIGO/A 6 5,6% -- -- 

NENHUMA RELAÇÃO, AUTOR/A CONHECIDO/A DA VÍTIMA 32 29,9% 5 25,0% 

NENHUMA RELAÇÃO, AUTOR/A DESCONHECIDO/A DA 

VÍTIMA 
5 4,7% 4 20,0% 

OUTRA RELAÇÃO 5 4,7% 1 5,0% 

NÃO FOI POSSÍVEL APURAR 21 19,7% 7 35,0% 

TOTAL 107 100% 20 100% 
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Caracterização dos crimes praticados 
 

Nesta secção pretendemos, dentro daquilo que é possível apurar, caracterizar os crimes que 

estão subjacentes quer aos pedidos de apoio chegados à RAFAVHT em 2020, quer aos dados 

registados nos OCH.  

 

Desta forma, tentaremos detalhar aquele que se sabe ou se supõe ter sido o móbil dos atos de 

homicídio, bem como especificar o caso dos homicídios associados a um contexto de violência 

doméstica. 

 

No que respeita aos pedidos de apoio chegados à RAFAVHT em virtude de homicídio na forma 

tentada, conseguiu apurar-se que 62% dos crimes ocorridos e que motivaram a procura de apoio 

na APAV têm, na sua base, um contexto de Violência Doméstica. 

 
GRÁFICO 4 – MÓBIL DO CRIME – HOMICÍDIOS TENTADOS QUE MOTIVARAM PEDIDO DE APOIO DA RAFAVHT 

 

 

De entre as situações de violência doméstica subjacentes aos pedidos de apoio por homicídio 

na forma tentada, constata-se que 80% (n=12) diz respeito a vítimas de homicídio na forma 

tentada em contexto de relação de intimidade atual (n=7) e anterior (n=5) ao ato violento. 

Violência Doméstica
62%

Descontextualizado
13%

Crime Patrimonial
4%

Desavenças intra-
familiares (não VD)

13%

Outro
8%
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Já no caso dos pedidos de apoio chegados à RAFAVHT em virtude de homicídio na forma 

consumada, que 32% dos crimes ocorridos e que motivaram a procura de apoio na APAV têm, 

na sua base, um contexto de Violência Doméstica. 

 

GRÁFICO 5 – MÓBIL DO CRIME – HOMICÍDIOS CONSUMADOS QUE MOTIVARAM PEDIDO DE APOIO DA RAFAVHT 

 

 
 

De entre as situações de violência doméstica subjacentes aos pedidos de apoio por homicídio 

na forma consumada, constata-se que 90,9% (n=10) diz respeito a vítimas de homicídio na forma 

consumada em contexto de relação de intimidade atual (n=9) e anterior (n=1).  

 

 

 

 

 

Violência Doméstica
32%

Vingança/Ajuste de 
contas

6%

Crime 
Patrimonial

9%

Desavenças intra-
familiares (não VD)

9%

Rixas/Desavenças
14%

Toxicodependência
3%

Negligência
3%

Terrorismo
3%

Outros
6%

Não foi possível 
apurar

15%
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De acordo com os dados do OCH, podemos enquadrar o peso da violência doméstica nos crimes 

de homicídio consumado em Portugal da seguinte forma: 

 

GRÁFICO 6 – MÓBIL DO CRIME VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DADOS OCH RELATIVOS AOS HOMICÍDIOS EM PORTUGAL 

 

 

 

Relativamente aos homicídios registados no OCH em que subjazia um móbil ligado à Violência 

Doméstica, a APAV divide a sua análise nos seguintes termos:  

Homicídio consumado contra pessoas do sexo feminino em contexto de relação de 

intimidade atual/anterior: ou seja, mulheres que foram alvo de homicídio perpetrado por 

companheiros/as, ex-companheiros/as, namorados/as, ex-namorados/as, cônjuges ou ex-

cônjuges.  

Neste caso, registaram-se, em 2020, 17 homicídios. 

 

Homicídio consumado contra pessoas do sexo feminino em contexto de Violência 

Doméstica: ou seja, além do grupo anterior, todas as outras situações de homicídio contra 

Homicídio 
consumado em 

contexto de 
Violência Doméstica= 

30

Homicídio consumado 
contra pessoas do 
sexo feminino em 

contexto de Violência 
Doméstica= 26

Homicídio 
consumado contra 
pessoas do sexo 

feminino em 
contexto de relação 

de intimidade 
atual/anterior = 17
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pessoas do sexo feminino praticadas no âmbito de relações parentais ou de coabitação, nos 

termos do Art.º 152.º do Código Penal, bem como, num sentido mais lato, outras situações de 

coabitação ou não em que a vítima tinha uma relação familiar direta com o/a agressor/a, ainda 

que não pudessem ser enquadradas no Art.º 152.º do Código Penal. Falamos, por exemplo, neste 

caso, de pais/mães que praticam homicídio contra filhas, de filhos/as contra mães idosas, ou 

de outros/as familiares que mataram uma mulher com quem coabitavam e com quem tinham 

uma relação familiar (irmãos, tios, entre outros). 

Neste caso, além das 17 pessoas do sexo feminino mortas num contexto de relação de 

intimidade atual ou anterior, registaram-se mais 9 casos, perfazendo um total de 26 homicídios 

contra pessoas do sexo feminino em 2020 cujo móbil terá sido uma situação de violência em 

contexto doméstico. 

 

Homicídio consumado em contexto de Violência Doméstica: aqui são enquadradas as duas 

situações anteriores, abrangendo ainda as pessoas do sexo masculino.  

Neste sentido, registaram-se um total de 30 homicídios com móbil associado à Violência 

Doméstica, sendo 4 das vítimas pessoas do sexo masculino.  
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Pedidos de adiantamento de indemnização à Comissão de Proteção às 
Vítimas de Crime 
 

As vítimas de crimes violentos ou, nalguns casos, os seus familiares, poderão ter direito ao 

recebimento de um adiantamento de indemnização pago pela Comissão de Proteção às Vítimas 

de Crime (CPVC), nos termos da Lei n.º 104/2009, de 14 de setembro. 

 

Sempre que um pedido de apoio chega à RAFAVHT, essa possibilidade é analisada em conjunto 

com os/as utentes. 

 

De entre os potenciais casos elegíveis, há pessoas que pretendem apenas um apoio pontual da 

RAFAVHT e, portanto, não colaboram nem pretendem o pedido de indemnização supra referido. 

Adicionalmente, existem aqueles casos em que os requisitos da referida Lei não contemplam a 

possibilidade de a vítima/os familiares virem a receber qualquer quantia. 

 

A APAV estabelece a destrinça destes processos nas categorias de: 

- cumpre os requisitos – os casos em que os requisitos legais estão integralmente cumpridos e 

a vítima/familiar pretende avançar com o pedido de indemnização 

- não cumpre os requisitos – os casos em que as vítimas/familiares não cumprem, na íntegra, 

os requisitos legalmente exigidos (e que são cumulativos) 

- cumpre os requisitos, mas não existe colaboração da pessoa apoiada - os casos em que os 

requisitos legais estão integralmente cumpridos mas a pessoa não quer pedir indemnização ou, 

de alguma forma, “desaparece” do processo de apoio (ex. abandono do processo de apoio) 

 

Dos processos de apoio iniciados em 2020, e até 31 de dezembro desse ano, o estado da 

elegibilidade para este apoio era o seguinte: 
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TABELA 11 – ELEGIBILIDADE PARA O PEDIDO DE ADIANTAMENTO À CPVC (A 31/12/2020) 
 

 
HOMICÍDIO TENTADO HOMICÍDIO CONSUMADO 

N % N % 

CUMPRE OS REQUISITOS 11 33,3% 18 31,1% 

NÃO CUMPRE OS REQUISITOS 17 51,6% 39 67,2% 

CUMPRE OS REQUISITOS, MAS NÃO EXISTE COLABORAÇÃO 

DA PESSOA APOIADA 
5 15,1% 1 1,7% 

TOTAL 33 100% 58 100% 

 

 

Relativamente aos homicídios consumados, 18 das situações em apoio cumprem os requisitos 

para se peticionar o pedido à CPVC. Em sentido contrário, existem 39 situações de homicídios 

consumados em que os utentes não cumprem os requisitos. Tal deve-se ao facto de não terem 

direito a alimentos como previsto no Código Civil, condição indispensável para se peticionar tal 

adiantamento, de acordo com o estabelecido no artigo 2.º n.º 2 da Lei n.º104/2009, de 14 de 

Setembro.  

 

Quanto aos homicídios na forma tentada, 11 utentes cumprem integralmente os requisitos para 

o pedido de indemnização à CPVC e pretendem fazê-lo. 

 

Por outro lado, 5 utentes, apesar de cumprirem integralmente os requisitos, não irão fazer o 

pedido, por terem abandonado o processo de apoio ou porque a APAV apenas foi 

contactada por terceira pessoa com vista a esclarecimento breve. 
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Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídio | Homicídios ocorridos em Portugal 
 

 
Local do 
Crime 

Data da 
notícia Link de Notícia Breve descrição Sexo vítima 

Faixa etária 
da vítima 

(anos) 

Sexo autor/a 
(es/as) Móbil do crime 

1 
Fafe, 
Braga 07/01/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/mulher-

encontrada-morta-dentro-de-
casa-em-fafe 

Mulher encontrada morta dentro de casa em Fafe 
PJ avança que há indícios de crime. Feminino 60-69 

Não foi possível 
apurar 

Não foi possível 
apurar 

2 
Covilhã, 
Castelo 
Branco 

15/01/2020 

https://www.cmjornal.pt/mu
ltimedia/videos/detalhe/hom

em-encontrado-morto-na-
covilha-pj-investiga-indicios-

de-
crime?ref=CmaoMinuto_Desta

quesPrincipais 

Homem encontrado morto na Covilhã. PJ investiga 
indícios de crime. 

Foi o filho da vítima quem alertou as autoridades. 
Masculino NS/NR Não foi possível 

apurar 
Não foi possível 

apurar 

3 Odivelas, 
Lisboa 20/01/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

homem-morto-a-facada-apos-
discussao-de-casal-em-

odivelas?utm_term=cofina&ut
m_campaign=Newsletter&utm
_source=cm_bomdia_ativos_in
bd1ano&utm_medium=email&
eg_sub=9b46ad6e18&eg_cam=
8454bcdf6fe842135d662aacb0

ac5ffe&eg_list=11 

Mulher mata homem à facada após discussão em 
Odivelas 

 
Atualização 20/01/2020: Um desentendimento entre 

um casal resultou na morte de um homem com 39 
anos, esta madrugada de segunda-feira, no interior 
de uma habitação em Odivelas. Fonte oficial da PSP 
confirma que já há uma suspeita identificada, uma 

mulher de 32 anos, que se encontra neste momento a 
ser interrogada. 

Masculino 30-39 Feminino Violência Doméstica 

4 
Espinho, 
Aveiro 

21/01/2020 
https://observador.pt/2020/0
1/20/feto-encontrado-dentro-

de-um-carro-em-espinho/ 

Dois fetos encontrados dentro de um carro em 
Espinho. Família desconhecia gravidez da jovem de 

25 anos 
Os dois fetos, de cerca de sete meses de gestação, 

são do sexo feminino. 

Feminino 0-9 
Feminino 

Não foi possível 
apurar 

5 Feminino 0-9 Não foi possível 
apurar 

6 Guimarães
, Braga 23/01/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/corpo-de-

eletricista-desaparecido-em-
guimaraes-encontrado-no-rio-

ave 

Corpo de eletricista desaparecido em Guimarães 
encontrado no rio Ave 

Cadáver de Fernando 'Conde' não terá estado mais do 
que quatro dias na água. 

Masculino 60-69 Não foi possível 
apurar Rixas/Desavenças 
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7 Sintra, 
Lisboa 24/01/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/homem-

encontrado-morto-dentro-de-
autocaravana-em-

sintra?utm_term=cofina&utm
_campaign=Newsletter&utm_s
ource=cm_boatarde_ativos_in
bd1ano&utm_medium=email&
eg_sub=9b46ad6e18&eg_cam=
f21dee555b7bb6db26e5f5890d

bd6f32&eg_list=11 

Homem encontrado morto dentro de carrinha em 
Sintra. Corpo encontrava-se de cabeça para baixo e 

com marcas de agressão. 
Masculino 40-49 Não foi possível 

apurar 
Não foi possível 

apurar 

8 
Vila Nova 
de Gaia, 

Porto 
27/01/2020 

https://tvi24.iol.pt/sociedad
e/casos/homem-de-84-anos-
mata-mulher-em-vila-nova-

de-gaia 

Homem de 84 anos mata mulher em Vila Nova de 
Gaia. 

Crime aconteceu em contexto de violência doméstica 
Feminino 70 ou + Masculino Violência Doméstica 

9 Cascais, 
Lisboa 03/02/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/empresario-
executado-com-maos-e-pes-

atados-em-
cascais?utm_term=cofina&ut

m_campaign=Newsletter&utm
_source=cm_exclusivos_ativos
_inbd1ano&utm_medium=ema
il&eg_sub=9b46ad6e18&eg_ca
m=7cd844ecaa6872eb5572788

b04d76124&eg_list=11 

Empresário com burlas em Angola executado em 
Cascais com mãos e pés atados. Masculino 60-69 Não foi possível 

apurar 
Não foi possível 

apurar 

10 Odivelas, 
Lisboa 

03/02/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--
mulher-encontrada-morta-
em-odivelas-pj-investiga-

cenario-de-crime 

Mulher encontrada morta em casa com marcas de 
violência em Odivelas. A casa da mulher estava 

remexida, com notas espalhadas pelo chão, o que dá 
indícios de que o crime pode ter acontecido na 

sequência de um assalto. 

Feminino 70 ou + Não foi possível 
apurar 

Crime Patrimonial 

11 Amadora, 
Lisboa 

15/02/2020 
https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/homem-morto-

a-facada-na-amadora 

Homem morre esfaqueado após desentendimento de 
trânsito na Amadora 

Masculino 30-39 
Masculino 
Masculino 
Masculino 

Rixas/Desavenças 

12 
Sintra, 
Lisboa 18/02/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--
homem-morto-a-facada-

durante-rixa-nas-imediacoes-
de-esquadra-da-psp-em-

sintra?ref=Hor%C3%B3scopo_C
maoMinuto 

Jogo de bilhar acaba em rixa e homem morre 
esfaqueado em Sintra. Masculino 40-49 Masculino Rixas/Desavenças 
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13 Silves, 
Faro 19/02/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

homem-mata-mulher-de-73-
anos-em-

silves?utm_term=cofina&utm_
campaign=Newsletter&utm_so
urce=cm_boatarde_ativos_inb
d1ano&utm_medium=email&e
g_sub=9b46ad6e18&eg_cam=c
d745304fd710f6db4f2cd40ab3

4e881&eg_list=11 

Homem mata mulher de 73 anos em Silves. A mulher 
terá alegadamente agredido o marido, que a 

empurrou. 
Feminino 70 ou + Masculino Violência Doméstica 

14 

Oliveira 
do 

Hospital, 
Coimbra 

19/03/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

mulher-de-50-anos-morta-a-
tiro-pelo-marido-em-casa-em-

oliveira-do-hospital 

Mulher de 50 anos morta a tiro pelo marido em casa. Feminino 50-59 Masculino Violência Doméstica 

15 

Vila Nova 
de 

Famalicão
, Braga 

20/03/2020 

https://sicnoticias.pt/pais/20
20-03-23-Homem-asfixia-
mulher-ate-a-morte-em-

Famalicao 

Uma mulher de 35 anos foi esta segunda-feira 
assassinada, por asfixia, pelo marido em Fradelos, 
Famalicão, distrito de Braga, disse fonte da GNR. 

Feminino 30-39 Masculino Violência Doméstica 

16 Lisboa, 
Lisboa 

29/03/2020 

https://observador.pt/2020/0
3/29/pj-suspeita-de-

homicidio-de-turista-no-
aeroporto-de-lisboa/ 

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um 
cidadão ucraniano que chegou ao aeroporto de Lisboa 
no último dia 11 vindo da Turquia. Segundo noticia a 
TVI, a entrada do homem em Portugal como turista 
terá sido interditada pelo Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras que o colocou no Centro de Instalação 
Temporária do aeroporto até ao voo de regresso. 
A PJ suspeita que o homem tenha sido vítima de 

homicídio e até já recolheu as imagens do sistema de 
videovigilância do aeroporto para a investigação. 

Masculino 40-49 
Masculino 
Masculino 
Masculino 

Não foi possível 
apurar 

17 Oeiras, 
Lisboa 

31/03/2020 
https://www.cmjornal.pt/por

tugal/detalhe/rixa-por-
laranja-acaba-em-homicidio 

Homem de 28 anos morto à facada por quatro 
agressores. 

Masculino 20-29 

Masculino 
Masculino 
Masculino 
Masculino 

Rixas/Desavenças 
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18 
Tavira/ 
Sagres, 

Faro 
03/04/2020 

https://www.jn.pt/justica/m
ulheres-matam-e-decapitam-
amigo-para-roubar-75-mil-

euros--12027155.html 
 

Atualização: 
https://postal.pt/sociedade/
2020-04-06-Prisao-preventiva-

para-as-duas-suspeitas-de-
homicidio-de-jovem-

decapitado 

Terá sido “com o propósito de ficarem com esse 
dinheiro para si” que, em 20 de março, “terão ambas 
ido a casa da vítima, situada na área de Silves, onde 

lhe terão dado disfarçadamente fármacos para a 
adormecerem e lhe terão apertado o pescoço até a 

matarem”. 

Masculino 20-29 Feminino 
Feminino Crime Patrimonial 

19 
Torres 
Vedras, 
Lisboa 

12/04/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/homem-morre-
e-sobrinho-fica-ferido-apos-
rixa-com-arma-branca-em-

torres-
vedras?utm_term=cofina&utm
_campaign=Newsletter&utm_s
ource=cm_boatarde_ativos_in
bd1ano&utm_medium=email&
eg_sub=9b46ad6e18&eg_cam=
6e5cbc07ea63dea692776d160

86418ba&eg_list=11 

Homem morre e sobrinho fica ferido após rixa com 
arma branca em Torres Vedras. Depois de ter tido 
alta hospitalar, durante a manhã, foi transportado 
para o posto da GNR, onde foi entregue à Polícia 

Judiciária como o "suspeito muito provável" do crime, 
disse a fonte da GNR. 

Masculino NS/NR Masculino 
Desavenças intra-

familiares (que não 
VD) 

20 
Maia, 
Porto 15/04/2020 

https://observador.pt/2020/0
4/14/pj-detem-jovem-por-
atropelamento-mortal-na-

maia 

PJ detém jovem por atropelamento mortal na Maia. O 
jovem, de 21 anos, é suspeito de atropelar 

mortalmente a vítima após uma discussão (…). 
Masculino 20-29 Masculino Rixas/Desavenças 

21 

Castelo 
Branco, 
Castelo 
Branco 

19/04/2020 
https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/homem-morre-

numa-rixa-em-pensao 

Um homem de 70 anos morreu este sábado na 
sequência de uma rixa com um jovem de 29 anos 

ocorrida numa pensão de Castelo Branco. 
Masculino 70 ou + Masculino Rixas/Desavenças 

22 Amadora, 
Lisboa 19/04/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/jovem-de-26-
anos-morto-a-facada-e-com-

pancada-na-cabeca-na-
amadora 

Um homem de 26 anos foi morto à facada, e com uma 
forte pancada na cabeça, em sequência de uma rixa 

de rua com outros dois (já presos), numa rua da 
Brandoa, Amadora. 

Masculino 20-29 Masculino 
Masculino Rixas/Desavenças 

23 

Idanha-a-
Nova, 

Castelo 
Branco 

21/04/2020 

https://observador.pt/2020/0
4/21/pj-detem-homem-
suspeito-de-homicidio-

qualificado-e-incendio-em-
idanha-a-nova/ 

A Polícia Judiciária deteve um homem de 33 anos, de 
nacionalidade estrangeira, por suspeita de um crime 

de homicídio qualificado e um crime de incêndio 
onde a vítima pernoitava, em Idanha-a-Nova. 

Feminino 60-69 Masculino Não foi possível 
apurar 



 
 

 
 

 

28 
 

24 
Figueira 
da Foz, 
Coimbra 

24/04/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alcoolico-

rouba-garrafao-de-vinho-e-
morre-envenenado 

Alcoólico rouba garrafão de vinho e morre 
envenenado. Um técnico da Câmara da Figueira da 
Foz, com o contributo de outros elementos, terão 

misturado óleo de rícino com vinho em associação na 
Figueira da Foz. 

Masculino 50-59 Masculino Outra 

25 
Seixal, 
Setúbal 27/04/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/morto-a-

facada-apos-arrancar-uma-
orelha-a-dentada 

Homem morto à facada após arrancar orelha de um 
amigo à dentada no Seixal. 

Rixa entre dois homens, depois de tarde de copos 
numa casa de pasto, termina com cenário sangrento. 

Masculino NS/NR Masculino Rixas/Desavenças 

26 Vila Nova 
de Santo 
André, 
Setúbal 

02/05/2020 

https://tvi24.iol.pt/sociedad
e/homicidio/sines-jovem-de-
17-anos-mata-avos-adotivos-

em-cenario-macabro-e-rouba-
lhes-o-carro 

Jovem de 17 anos mata avós adotivos em cenário 
macabro e rouba-lhes o carro. 

Feminino 70 ou + 

Masculino 

Violência Doméstica 

27 Masculino 70 ou + Violência Doméstica 

28 
Peniche, 

Leiria 10/05/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

encontrada-morta-menina-de-
9-anos-desaparecida-em-

peniche-ha-dois-
detidos?utm_term=cofina&ut
m_campaign=Newsletter&utm
_source=cm_boatarde_ativos_
inbd1ano&utm_medium=emai
l&eg_sub=9b46ad6e18&eg_ca
m=2dd4c1ab9e7d64a595462e4

2e9e32e55&eg_list=11 

Valentina de 9 anos foi assassinada. Pai e madrasta 
detidos pela PJ. Menina foi asfixiada. Corpo estava 

escondido perto de casa, em Peniche. 
Feminino 0-9 

Masculino 
Feminino Violência Doméstica 

29 
Santa 
Cruz, 

Madeira 
10/05/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--
homem-encontrado-morto-
numa-banheira-na-madeira 

Feirante encontrado morto e amarrado numa 
banheira na Madeira. Masculino 60-69 Masculino Rixas/Desavenças 

30 Estarreja, 
Aveiro 

15/05/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

mulher-mata-marido-a-
facada-em-

estarreja?ref=HP_PrimeirosDe
staques 

Uma mulher matou esta sexta-feira o marido à 
facada, em Beduído, concelho de Estarreja. 

Masculino 40-49 Feminino Violência Doméstica 

31 Oeiras, 
Lisboa 

19/05/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

filho-arranja-cumplice-para-
mandar-matar-a-mae-em-

oeiras-vitima-foi-assassinada-
a-

facada?ref=HP_PrimeirosDesta
ques 

Filho arranja cúmplice para mandar matar a mãe em 
Oeiras. Vítima foi assassinada à facada. 

Feminino 60-69 Masculino Crime Patrimonial 
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32 Cascais, 
Lisboa 

19/05/2020 

https://www.sabado.pt/port
ugal/detalhe/idosa-

assassinada-a-facada-ja-
apresentava-queixas-contra-

neto-desde-
2013?ref=vida_ultimas 

Idosa assassinada à facada já apresentava queixas 
contra neto desde 2013 

Feminino 70 ou + Masculino Violência Doméstica 

33 
Sintra, 
Lisboa 19/05/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

rapper-mota-jr-encontrado-
morto-pj-acredita-que-foi-

assassinado 

O rapper português David Mota, conhecido no mundo 
da música como Mota Jr, foi encontrado morto. Masculino 20-29 

Masculino 
Masculino 
Masculino 

Crime Patrimonial 

34 
Vila do 
Bispo, 
Faro 

21/05/2020 

https://www.jn.pt/justica/h
omem-encontrado-morto-em-
casa-com-sinais-de-violencia-
12222755.html?fbclid=IwAR0V
jDl43idW8Mt55vdmyrGKzK2eq
NpEeU5mz0GP9As3jI8GgfL9O9

xUuds 

Um homem, de nacionalidade holandesa, foi 
encontrado morto, esta quinta-feira, em casa, no 

Sítio do Barranco Novo, em Vila do Bispo, no Algarve. 
A vítima, com cerca de 60 anos, tem vários 

ferimentos na cara. Há suspeitas de homicídio. A 
Polícia Judiciária (PJ) está no local. 

Masculino 60-69 Não foi possível 
apurar 

Não foi possível 
apurar 

35 Seixal, 
Setúbal 

24/05/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/tiroteio-entre-

dois-grupos-rivais-faz-um-
morto-e-um-ferido-grave-no-
seixal?ref=HP_PrimeirosDesta

ques 

Tiroteio entre grupos rivais mata filho e deixa pai 
ferido no Seixal. 

Masculino 50-59 Não foi possível 
apurar 

Rixas/Desavenças 

36 
Peniche, 

Leiria 25/05/2020 

https://tvi24.iol.pt/sociedad
e/psp/idosa-encontrada-

morta-com-sinais-de-crime-
em-peniche 

Uma idosa foi encontrada morta, esta segunda-feira 
de manhã, em Peniche. O alerta foi dado às 11:12 
para o socorro a uma idosa. À chegada ao local, os 

bombeiros depararam-se com a mulher já cadáver e 
com sinais de crime. 

Feminino 70 ou + 
Não foi possível 

apurar 
Não foi possível 

apurar 

37 Beja, Beja 26/05/2020 

https://www.cm-
tv.pt/atualidade/detalhe/202

00526-1533-alerta-cm--
homem-morto-a-facada-por-
companheiro-de-casa-em-

beja?ref=HP_DestaquesaRasga
r 

Homem morto à facada por companheiro de casa em 
Beja. Vítima foi alvo de várias facadas. Masculino 60-69 Masculino Rixas/Desavenças 

38 Lisboa, 
Lisboa 

28/05/2020 

https://24.sapo.pt/atualidad
e/artigos/suspeito-de-matar-
estudante-de-psicologia-em-

lisboa-fica-em-prisao-
preventiva 

A PJ recorda na nota que o crime ocorreu em 22 de 
maio, “vitimando uma mulher, de 23 anos, colega do 
presumível autor, a qual se encontrava desaparecida 

desde então”. 

Feminino 20-29 Masculino Outra 
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39 
Valpaços, 
Vila Real 30/05/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

casal-morto-a-tiro-em-
valpacos-pj-a-caminho-do-

local?ref=CmaoMinuto_Destaq
uesPrincipais 

Homem mata cunhados a tiro. 

Feminino 40-49 

Masculino 

Desavenças intra-
familiares (que não 

VD) 

40 Masculino 50-59 
Desavenças intra-

familiares (que não 
VD) 

41 
Tondela, 

Viseu 11/06/2020 

https://www.cm-
tv.pt/atualidade/detalhe/ho
mem-mata-primo-a-tiro-em-

tondela?ref=HP_DestaquesaRa
sgar 

Homem mata primo a tiro em Tondela. Corpo foi 
encontrado em casa da vítima. Masculino 40-49 Masculino 

Desavenças intra-
familiares (que não 

VD) 

42 Lisboa, 
Lisboa 

18/06/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

homem-baleado-em-tiroteio-
em-bairro-de-lisboa-apos-

desacatos 

Homem morre após ser alvejado nas costas no Bairro 
da Horta Nova em Lisboa 

PSP deteve dois suspeitos. 
Masculino NS/NR Masculino 

Masculino 
Rixas/Desavenças 

43 
Lisboa, 
Lisboa 19/06/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

jovem-de-15-anos-
esfaqueado-no-campo-

grande-um-suspeito-detido 

Jovem de 15 anos esfaqueado no Campo Grande 
morre no hospital 

Suspeito do crime é menor de idade e está detido. 
Masculino 10-19 Masculino Rixas/Desavenças 

44 Faro, Faro 18/06/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--
homem-encontrado-morto-

em-casa-com-sinais-de-
violencia-em-faro 

Homem encontrado morto em casa com sinais de 
violência em Faro 

O corpo apresentava diversos hematomas. 
 

Atualização: 
https://www.policiajudiciaria.pt/detencao-por-

homicidio-123/ 

Masculino 40-49 
Masculino 
Masculino 
Feminino 

Crime Patrimonial 

45 Almada, 
Setúbal 01/07/2020 

https://www.jn.pt/justica/jo
vem-de-25-anos-morto-a-

facada-em-almada-
12373165.html?fbclid=IwAR0c
dQTz87CPc2HXxvV9yUg22R4Y
x2IEI_idh_yU5Obk__yG2ni5-

U9cyMM 

Um jovem de 25 anos foi morto à facada, durante a 
madrugada desta quarta-feira, na freguesia de 

Sobreda, Almada. 
Masculino 20-29 Masculino 

Masculino Rixas/Desavenças 

46 Mirandela, 
Bragança 06/07/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/adolescente-
autista-encontrado-morto-

dentro-de-poco-em-
mirandela?ref=HP_PrimeirosD

estaques 

Adolescente autista encontrado morto em poço em 
Mirandela. Um adolescente de 17 anos que sofria de 

autismo e de epilepsia foi encontrado morto num 
poço, esta segunda-feira, na zona de Cabanelas, em 

Mirandela, no distrito de Bragança. Recai sobre a 
mãe, de 52 anos, a suspeita do homicídio, já que terá 

confessado o crime a um primo. 

Masculino 10-19 Feminino Violência Doméstica 
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47 
Amadora, 

Lisboa 08/07/2020 

https://www.google.com/am
p/s/www.cmjornal.pt/portug
al/amp/alerta-cm--homem-
assassinado-a-tiro-na-cova-

da-moura 

Um homem de 28 anos foi esta terça-feira à noite 
morto a tiro numa rua perto da Cova da Moura, 

Amadora. 
Masculino 20-29 Masculino 

Não foi possível 
apurar 

48 Olhão, 
Faro 08/07/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

mulher-assassinada-em-olhao-
pj-investiga-cenario-de-

violencia-
domestica?ref=HP_PrimeirosD

estaques 

Mulher assassinada pelo marido em Olhão. Feminino 50-59 Masculino Violência Doméstica 

49 

Vila Nova 
de 

Famalicão
, Braga 

23/07/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--um-
morto-em-assalto-violento-a-

casa-em-vila-nova-de-
famalicao 

Um ataque violento a uma casa fez esta quinta-feira 
um morto em Oliveira São Mateus, em Vila Nova de 

Famalicão. 
 

O alerta foi dado pelas 8h43 pela funcionária de 
limpeza da empresa, que funciona ao lado da 

moradia. A casa estava remexida. 

Masculino 40-49 Não foi possível 
apurar 

Crime Patrimonial 

50 Maia, 
Porto 

23/07/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

mae-de-72-anos-mata-filha-
em-casa-na-

maia?ref=HP_PrimeirosDestaq
ues 

Mãe de 72 anos mata filha em casa na Maia 
Mulher terá dado um 'cocktail' de medicamentos à 

filha. Alerta foi dado pelo pai da vítima. 
Feminino 40-49 Feminino Violência Doméstica 

51 Lisboa, 
Lisboa 

25/07/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

idoso-mata-jovem-a-tiro-em-
moscavide-veja-as-imagens-

do-
aparato?utm_term=cofina&ut
m_campaign=Newsletter&utm
_source=cm_boatarde_ativos_
inbd1ano&utm_medium=emai
l&eg_sub=9b46ad6e18&eg_ca
m=f94dc291c3db7f9461d7de3

00e54888b&eg_list=11 

Homem morto a tiro em Moscavide tinha 39 anos e 
deixa três filhos. Segundo relataram vizinhos ao 

Correio da Manhã, os dois homens tinham-se 
envolvido numa discussão na passada quarta-feira 

devido a um cão e, desde então, os dois andavam de 
ânimos exaltados. 

Masculino 30-39 Masculino Rixas/Desavenças 
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52 
Vila Nova 
de Gaia, 

Porto 
31/07/2020 

https://www.jn.pt/justica/m
ata-a-mae-e-esconde-a-em-

casa-durante-15-dias-em-vila-
nova-de-gaia-

12483506.html?fbclid=IwAR28
B7NAyjvFwG68wBDkazxh7w5V

wO94e-Nld8-
CV1Acr1mfHnl_IpUqeXU 

Mata a mãe e esconde-a em casa durante 15 dias em 
Vila Nova de Gaia. 

Feminino 60-69 Feminino Violência Doméstica 

53 Ovar, 
Aveiro 

31/07/2020 

https://www.jn.pt/justica/h
omem-mata-mulher-com-

dois-tiros-junto-a-en109-em-
esmoriz-

12484208.html?fbclid=IwAR0F
eSGV3bfLTAHvElgoadHSsUPQ3
2F_oyRQccHDb9knxuCaNiXxhD

ZP3Vg 

Homem mata mulher com dois tiros junto à EN109 em 
Esmoriz. O alegado homicida, que será o 

companheiro da vítima, aproximou-se na mulher à luz 
do dia, numa zona movimentada de Esmoriz, e 

desferiu-lhe dois tiros à queima-roupa. 

Feminino 50-59 Masculino Violência Doméstica 

54 Grândola, 
Setúbal 

04/08/2020 

https://www.sabado.pt/port
ugal/detalhe/mata-mae-a-

fome-no-dia-do-seu-
aniversario-e-culpa-a-por-ser-
teimosa?ref=mundo_ultimas 

Carlos Rosa, em preventiva por ter morto à fome e à 
sede a mãe, de 82 anos, em Grândola, disse à GNR e 
PJ que o seu plano era matar Isabel para, como único 
familiar, herdar a conta bancária com 20 mil euros. 

Feminino 70 ou + Masculino Violência Doméstica 

55 Azambuja, 
Lisboa 09/08/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/assassina-ex-
com-tiros-de-cacadeira-e-

deixa-tres-filhas-orfas 

Assassina ex-mulher com tiros de caçadeira e suicida-
se. Feminino 40-49 Masculino Violência Doméstica 

56 Lamego, 
Viseu 

14/08/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

mulher-assassinada-pelo-ex-
companheiro-em-

lamego?ref=HP_PrimeirosDest
aques 

Homem mata ex-companheira e fere amiga da vítima 
em Lamego. 

Feminino 50-59 Masculino Violência Doméstica 

57 

Ponte de 
Lima, 

Viana do 
Castelo 

19/08/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

homem-mutilado-nos-
genitais-encontrado-morto-

em-ponte-de-
lima?ref=HP_PrimeirosDestaq

ues 

Homem mutilado nos genitais encontrado morto. 
Mulher assistiu ao homicídio amarrada. Masculino 50-59 Masculino 

Não foi possível 
apurar 
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58 
Torres 
Vedras, 
Lisboa 

31/08/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--
cadaver-de-recem-nascido-
encontrado-em-varanda-de-

predio-em-torres-
vedras?ref=HP_PrimeirosDesta

ques 

Cadáver de recém-nascido encontrado em varanda de 
prédio em Torres Vedras 

 
Atualização 18/09/2020: Os investigadores da secção 
de homicídios concluíram que foi uma menina de 15 
anos grávida a fazer o parto sozinha, antes do fim da 
gestação. Sem alertar os pais, que não terão sabido 
da gravidez, a menor escondeu o feto entre 24 a 48 

horas no roupeiro do quarto. 

Não foi 
possível 
apurar 

0-9 Feminino Não foi possível 
apurar 

59 
Mondim 

de Basto, 
Vila Real 

01/09/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/detido-

cacador-ilegal-por-matar-
homem-em-mondim-de-

basto?ref=HP_PrimeirosDestaq
ues 

Sapador Florestal mata homem durante caça furtiva 
em Mondim de Basto 

Crime ocorreu a 31 de agosto, na localidade de Bilhó. 
Masculino 50-59 Masculino 

Não foi possível 
apurar 

60 
Oliveira 

de Frades, 
Viseu 

04/09/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--
homem-esfaqueia-mulher-
ate-a-morte-em-viseu-e-

morre-durante-a-
fuga?ref=HP_PrimeirosDestaq

ues 

Mata mulher à facada em Viseu e atira-se de 
ribanceira com o filho de 10 anos 

Agressor não resistiu aos ferimentos e morreu. 
Criança ficou ferida, mas não corre risco de vida. 

Feminino 50-59 Masculino Violência Doméstica 

61 

Ferreira 
do Zêzere, 

Castelo 
Branco 

04/09/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--
homem-mata-padrasto-a-

facada-e-foge-com-filho-de-
dois-anos-em-ferreira-do-

zezere 

Homem mata padrasto à facada e foge com filho de 
dois anos em Ferreira do Zêzere 

Homicida fugiu com o filho, que estava à guarda dos 
avós, e foi apanhado por populares. 

Masculino 70 ou + Masculino 
Desavenças intra-

familiares (que não 
VD) 

62 
Cascais, 
Lisboa 10/09/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

homem-assassinado-durante-
assalto-dentro-de-casa-em-

cascais 

Homem assassinado durante assalto dentro de casa 
em Cascais. Masculino 70 ou + 

Masculino 
Masculino Crime Patrimonial 

63 Sesimbra, 
Setúbal 

18/09/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

homem-mata-a-propria-irma-
a-pancada-e-poe-se-em-fuga-

em-
sesimbra?utm_term=cofina&u
tm_campaign=Newsletter&ut
m_source=cm_bomdia_ativos_
inbd1ano&utm_medium=emai
l&eg_sub=9b46ad6e18&eg_ca
m=23b21e9487b7941f61c7212

51cd3af6d&eg_list=11 

Homem mata irmã à pancada dentro de casa em 
Sesimbra. Um homem assassinou a irmã, na tarde 

desta sexta-feira, na Quinta do Conde, Sesimbra. O 
alerta para o crime foi dado pelas 18h00. Ao que o 
CM sabe, a vítima de 65 anos estava acompanhada 
pelo marido quando foi espancada violentamente 

pelo irmão em casa, acabando por morrer. 

Feminino 60-69 Masculino 
Desavenças intra-

familiares (que não 
VD) 
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64 

São João 
da 

Madeira, 
Aveiro 

24/09/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/mulher-de-23-
anos-morre-apos-disparo-da-

psp-em-sao-joao-da-
madeira?ref=MaisCM_CmaoMin

uto 

Mulher de 23 anos morre após disparo da PSP em São 
João da Madeira 

Assaltantes fugiram do local e os agentes efetuaram 
disparos. Posteriormente a jovem deu entrada no 

hospital com ferimentos de bala. 

Feminino 20-29 Não foi possível 
apurar 

Outra 

65 
Amadora, 

Lisboa 02/10/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

entregou-se-o-homicida-do-
jovem-de-16-anos-morto-a-

facada-na-estacao-da-
amadora?ref=Mais%20Sobre_Bl

ocoMaisSobre 

Um jovem de 16 anos morreu esta quinta-feira à 
noite depois de ter sido esfaqueado na estação de 

comboios da Amadora. (...) 
Segundo apurou o CM, o suspeito de 17 anos estava já 

identificado pela PJ desde a noite do crime. 

Masculino 10-19 Masculino Rixas/Desavenças 

66 
Salvaterra 
de Magos, 
Santarém 

19/10/2020 

https://www.sabado.pt/port
ugal/amp/mulher-de-28-anos-

morta-a-tiro-pelo-ex-
companheiro-casal-estava-

separado-ha-tres-meses 

Mulher de 28 anos morta a tiro pelo ex-companheiro. 
Casal estava separado há três meses 

Homicida, que se encontra em fuga, largou a filha da 
vítima, de cinco anos, na casa da avó materna, no 

Barreiro. 

Feminino 20-29 Masculino Violência Doméstica 

67 
Vila Nova 
de Gaia, 

Porto 
27/10/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

homem-mata-ex-
companheira-com-tiro-de-

cacadeira-em-gaia 

Mulher de 41 anos foi morta a tiro por ex-
companheiro em Gaia. 

Feminino 40-49 Masculino Violência Doméstica 

68 
Sintra, 
Lisboa 02/11/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

homem-morto-a-tiro-durante-
rixa-em-mem-

martins?ref=HP_PrimeirosDest
aques 

Homem morto a tiro durante rixa em Mem Martins. 
Confrontos deixaram ainda um ferido, que foi 

baleado numa perna. 
 

Atualização 18/03/2021: Os factos criminosos 
ocorreram no passado dia 1 de novembro de 2020, 

quando os ora detidos, familiares entre si e atuando 
concertadamente, atingiram mortalmente, através de 

disparos de arma de fogo, um outro homem, de 49 
anos, com o qual mantinham uma relação conflituosa 

Masculino 40-49 

Masculino 
Masculino 
Masculino 
Masculino 
Masculino 

Rixas/Desavenças 

69 Penafiel, 
Porto 02/11/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

mulher-morta-a-facada-pelo-
marido-em-

penafiel?ref=HP_PrimeirosDes
taques 

Mulher morta à facada pelo marido em Penafiel Feminino 70 ou + Masculino Violência Doméstica 



 
 

 
 

 

35 
 

70 Seixal, 
Setúbal 

02/11/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

homem-mata-mae-a-facada-
no-seixal-suspeito-encontra-

se-em-
fuga?ref=DET_Relacionadas 

Detido jovem que matou a mãe à facada no Seixal 
Agressor tem 23 anos e a mãe 52. 

Feminino 50-59 Masculino Violência Doméstica 

71 Braga, 
Braga 

04/11/2020 

https://www.jn.pt/justica/d
escoberto-cadaver-com-
indicios-de-crime-em-

caminho-de-terra-
12996890.html?fbclid=IwAR28
h3lrHYRsd049u2YL4iutGk5XLS
4U6ylxOt6yXgGOvD7eOmJ51Y

RCnNY 

Detido casal suspeito de matar mulher em Braga. 
Cadáver da mulher, de 69 anos, foi encontrado, na 

manhã desta quarta-feira em Dume. 
 

Atualização 06/11/2020: O elemento masculino do 
casal teria uma relação amorosa com a vítima. (…) O 
objetivo do crime terá sido a apropriação dos bens 
que a vítima tinha consigo e ainda da casa que lhe 

pertencia. 

Feminino 60-69 Feminino 
Masculino 

Violência Doméstica 

72 Lisboa, 
Lisboa 05/11/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/incendio-em-

lisboa-revela-idosa-morta-em-
poca-de-sangue 

Incêndio em Lisboa revela idosa morta em poça de 
sangue 

 
Atualização 21/12/2020: A Polícia Judiciária deteve 
um homem de 41 anos suspeito de ter assassinado 

uma mulher de 75 anos, no passado dia 5 de 
novembro, em Carnide, Lisboa. 

Feminino 70 ou + Masculino Crime Patrimonial 

73 Faro, Faro 08/11/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--
idosa-morta-com-chave-de-

fendas-no-pescoco-pelo-
companheiro-da-neta-em-

faro-suspeito-
detido?ref=CmaoMinuto_Desta

quesPrincipais 

Um homem de 59 anos foi este domingo detido por 
suspeita de ter matado a avó da companheira em 

Faro com uma chave de fendas no pescoço. O crime 
ocorreu na noite de sábado no interior da casa onde 

todos residiam. 

Feminino 70 ou + Masculino Violência Doméstica 

74 Albufeira, 
Faro 

11/11/2020 

https://www.noticiasaominut
o.com/pais/1625098/suspeito
-de-homicidio-em-albufeira-
ficou-em-prisao-preventiva 

O casal, de nacionalidade sueca, vivia em Albufeira 
há cerca de dois anos e os factos terão ocorrido em 3 

de novembro (…) 
"Existem fortes indícios de o arguido ter matado a 

vítima com uma forte pancada na cabeça" 

Feminino 40-49 Masculino Violência Doméstica 
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75 
Torres 
Vedras, 
Lisboa 

13/11/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/mata-pai-e-

irma-por-dinheiro-para-droga-
em-torres-

vedras?ref=DET_Relacionadas 

Filho suspeito de matar pai e irmã grávida em Torres 
Vedras. Homem está a monte 

PJ encontrou corpos das vítimas em cenário de 
grande violência. 

 
Atualização 16/11/2020: A PJ adiantou que os crimes 
foram praticados no final da noite de sexta-feira (…) 
na residência que todos partilhavam" (…) colocou-se 

em fuga na viatura da irmã, que se encontrava 
grávida. 

Feminino 30-39 

Masculino 

Violência Doméstica 

76 Masculino 60-69 
Desavenças intra-

familiares (que não 
VD) 

77 Paredes, 
Porto 

15/11/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/homem-morre-

esfaqueado-em-ajuste-de-
contas-em-

paredes?ref=HP_PrimeirosDest
aques 

Homem morre esfaqueado durante ajuste de contas 
em Paredes 

Agressor colocou-se em fuga. Óbito foi declarado no 
local. 

Masculino 30-39 Masculino Rixas/Desavenças 

78 
Funchal, 
Madeira 22/11/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/morre-em-

discussao-por-causa-de-conta-
em-restaurante-na-madeira 

Morre em discussão por causa de conta em 
restaurante na Madeira 

Primeiro disparo atingiu a vítima no coração. O 
segundo feriu outro homem na perna. 

Masculino 50-59 Masculino Rixas/Desavenças 

79 
Alcobaça, 

Leiria 24/11/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--
homem-encontrado-morto-
em-alcobaca-com-maos-e-

pes-
amarrados?ref=HP_OutrasNoti

cias2 

Idoso assassinado com saco na cabeça em Alcobaça 
Alerta às autoridades foi dado por uma familiar. 

Homem foi encontrado com as mãos e os pés 
amarrados com corda. 

Masculino 70 ou + 
Não foi possível 

apurar 
Não foi possível 

apurar 

80 
Peniche, 

Leiria 25/11/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/atrai-ex-

amante-a-autocaravana-para-
a-matar-com-tiro-na-cabeca-

em-
peniche?Ref=DET_Recomenda

das_pb 

Atrai ex-amante a autocaravana para a matar com 
tiro em Peniche após ser rejeitado. PJ acredita que 
homem atirou contra a ex-amante e suicidou-se de 

seguida. 

Feminino 40-49 Masculino Violência Doméstica 

81 Portimão, 
Faro 26/11/2020 

https://www.jn.pt/justica/m
ulher-morta-a-facada-em-

portimao-
13078483.html?fbclid=IwAR2T
88i_owZuDma7CScTZCn3BBJr

HutTyTAu7-
gc7rcLu486L04xYKxg8hQ 

Uma mulher, de 38 anos, foi morta à facada, esta 
quinta-feira, em Portimão. O suspeito é o 

companheiro da vítima, que já foi detido pelas 
autoridades. 

Feminino 30-39 Masculino Violência Doméstica 



 
 

 
 

 

37 
 

82 Porto, 
Porto 

27/11/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/jovem-

assassinado-com-dois-tiros-
na-cabeca-no-

porto?ref=HP_PrimeirosDestaq
ues 

Jovem assassinado com dois tiros na cabeça no Porto 
'Edu' vivia na Baixa da Banheira, concelho da Moita. 

Tinha ficha na polícia por dezenas de crimes. 
Masculino 20-29 Não foi possível 

apurar 
Rixas/Desavenças 

83 Mirandela, 
Bragança 

30/11/2020 

https://www.jn.pt/justica/h
omem-resgatado-no-rio-tua-
foi-tera-sido-atingido-a-tiro-

na-cabeca-
13091407.html?fbclid=IwAR1r
5ykgNXThwqS0_BRkTBFSTK3w
wnfyUq3_JDzNPvxb79oKtT4c-

G8vWtc 

Pescador encontrado morto no rio Tua terá sido 
baleado na cabeça 

Masculino 30-39 Não foi possível 
apurar 

Não foi possível 
apurar 

84 Seixal, 
Setúbal 

02/12/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--pj-
detem-homicida-de-ricardo-

jaquite-o-ex-atleta-do-
sporting-esfaqueado-em-rixa-

no-
seixal?ref=Mais%20Sobre_Bloc

oMaisSobre 

Homem de 31 anos morre após ser esfaqueado na rua 
no Seixal 

Vítima foi atacada por outro homem, que se colocou 
em fuga. Terá sofrido golpes na zona do abdómen, 

crânio e costas. 

Masculino 30-39 Masculino Rixas/Desavenças 

85 Barreiro, 
Setúbal 

04/12/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--
homem-morre-apos-ser-
baleado-no-maxilar-no-

barreiro?utm_term=cofina&ut
m_campaign=Newsletter&utm
_source=cm_bomdia_ativos_O
N_menos2meses&utm_mediu
m=email&eg_sub=9b46ad6e18
&eg_cam=d8170376d38216f58
ecfb84498062dff&eg_list=11 

Um homem, de 39 anos, morreu durante uma 
emboscada, na noite desta sexta-feira na Rua Manuel 

Pacheco Nobre, no Alto do Seixalinho, Barreiro. 
 

Atualização: 
https://www.osetubalense.com/ultimas/2020/12/09

/pj-investiga-homicidio-no-alto-do-seixalinho-que-
tera-sido-um-acerto-de-contas/ 

Masculino 30-39 Masculino Rixas/Desavenças 

86 Lisboa, 
Lisboa 

09/12/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

homem-esfaqueado-durante-
rixa-junto-ao-mercado-de-

arroios-em-
lisboa?ref=HP_PrimeirosDesta

ques 

Um homem, de 29 anos, morreu ao ser esfaqueado 
junto ao mercado de Arroios, em Lisboa, na manhã 
desta quarta-feira, na sequência de uma desordem 

entre várias pessoas. 

Masculino 20-29 Masculino Rixas/Desavenças 

87 Évora, 
Évora 

13/12/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/guarda-

prsional-que-atropelou-psp-
em-evora-apanhado-em-

sintra?ref=Mais%20Sobre_Bloc
oMaisSobre 

PSP de folga morre atropelado em Évora após salvar 
vítima de violência doméstica. Um agente da PSP 
morreu durante a madrugada deste domingo na 

sequência de um atropelamento, em Évora. 

Masculino 40-49 Masculino Outra 
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88 
Celorico 
de Basto, 

Braga 
14/12/2020 

 
https://www.cmjornal.pt/por

tugal/detalhe/alerta-cm--
homem-morto-a-facada-em-

celorico-de-basto 

Um homem, de 63 anos, foi este domingo à noite 
assassinado na freguesia de Gandarela, em Celorico 
de Basto. Tinha vários golpes na cara e no corpo. 

Masculino 60-69 Não foi possível 
apurar 

Não foi possível 
apurar 

89 Funchal, 
Madeira 31/12/2020 

https://www.cmjornal.pt/por
tugal/detalhe/alerta-cm--

morreu-a-mulher-esfaqueada-
pelo-marido-na-madeira-

suspeito-e-ex-treinador-do-
nacional 

Morreu esta quinta-feira a mulher de 42 anos 
esfaqueada pelo marido no bairro do Pico das 
Romeiras, no Funchal, Madeira, na noite desta 

quarta-feira. 
Segundo apurou o CM, a violenta agressão à faca deu-

se durante uma discussão do casal, motivada por 
causa da divisão de um apartamento no processo de 

divórcio. 

Feminino 40-49 Masculino Violência Doméstica 
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Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídio | Portugueses Mortos no Estrangeiro 
 

 
Local do 
Crime 

OCS e data 
da notícia Link de Notícia Breve descrição Sexo vítima 

Faixa etária 
da vítima 

(anos) 

Sexo autor/a 
(es/as) Móbil do crime 

1 Paris, 
França 

02/03/2020 

https://www.cmjornal.pt/portugal/
detalhe/portugues-de-celorico-da-

beira-morto-em-
franca?utm_term=cofina&utm_camp
aign=Newsletter&utm_source=cm_bo
atarde_ativos_inbd1ano&utm_mediu
m=email&eg_sub=9b46ad6e18&eg_c
am=d83fff71491a807ed9cd051e33f38

adf&eg_list=11 

Português de Celorico da Beira encontrado morto 
em França. Um português com cerca de 30 anos, 
natural de Celorico da Beira, foi morto na sexta-
feira, na zona de Paris, França, em circunstâncias 

que estão a ser investigadas pelas autoridades 
locais. 

Masculino 30-39 Não foi possível 
apurar 

Não foi possível 
apurar 

2 
São Tomé e 

Príncipe 02/03/2020 
https://www.publico.pt/2020/03/02

/mundo/noticia/portuguesa-
assassinada-sao-tome-1906215 

Portuguesa assassinada em São Tomé 
Mulher de 50 anos foi encontrada morta com 

sinais de violência. 
Feminino 50-59 Masculino Rixas/Desavenças 

3 
Bruxelas, 
Bélgica 27/04/2020 

https://www.cmjornal.pt/portugal/
detalhe/portugues-a-viver-em-

bruxelas-mata-senhorio-a-facada-
apos-

discussao?ref=HP_BlocoTematico1 

Cândido da Silva Carreira, um português de 61 
anos emigrado em Bruxelas, na Bélgica, foi morto 
à facada na sequência de uma discussão com um 
inquilino, também português, a quem arrendava 

um apartamento. 

Masculino 60-69 Masculino Rixas/Desavenças 

4 Maracay, 
Venezuela 03/06/2020 

https://www.cmjornal.pt/portugal/
detalhe/emigrante-portugues-
morto-e-sepultado-por-trio-de-

ladroes-na-venezuela 

Emigrante português morto e sepultado por trio 
de ladrões na Venezuela 

 
A Polícia Venezuelana deteve dois homens de 25 
e 29 anos, irmãos, e uma mulher, pelo sequestro, 

execução a tiro e sepultamento de um 
comerciante português. 

Masculino 60-69 
Masculino 
Masculino 
Feminino 

Rixas/Desavenças 

5 Roodeport, 
África do Sul 

04/08/2020 

https://www.cmjornal.pt/portugal/
detalhe/alerta-cm--emigrante-

portugues-na-africa-do-sul-
espancado-ate-a-morte-apos-abrir-

porta-de-casa-a-pedintes 

Emigrante português na África do Sul espancado 
até à morte após abrir porta de casa a pedintes 

Homem de 83 anos vivia com a mulher em 
Roodepoort. 

Masculino 70 ou + Masculino Crime Patrimonial 
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6 
Mons, 

Bélgica 13/08/2020 
https://www.imediato.pt/emigrant

e-portugues-morto-em-casa-na-
belgica/ 

Um emigrante português de 50 anos, foi morto na 
cidade de Mons, na Bélgica. Casimiro da Rocha 
Barbosa foi encontrado em casa, sem vida, em 
circunstâncias, ao que tudo indica, associadas a 

um assalto. 
 

Atualização 18/08/2020: As autoridades belgas 
detiveram, esta segunda-feira, o principal 

suspeito do homicídio de Casimiro Barbosa, um 
motorista natural de Penafiel que vivia, há cerca 

de seis anos, na Bélgica. 

Masculino 50-59 Masculino Crime Patrimonial 

7 
Bordéus, 
França 21/08/2020 

https://www.cmjornal.pt/mundo/d
etalhe/policia-francesa-mata-a-tiro-

motorista-portugues 

Polícia francesa mata a tiro motorista português 
Condutor de camião acusou positivo no consumo 

de drogas e avançou sobre barreira policial. 
Masculino 30-39 Masculino Outra 

8 
Toronto, 
Canadá 31/08/2020 

https://www.cmjornal.pt/portugal/
detalhe/detido-por-matar-vizinha-

portuguesa-a-facada-no-canada 

Detido por matar vizinha portuguesa à facada no 
Canadá 

Teresa Santos tinha 75 anos e vivia há 30 em 
Toronto. Era natural de Vagos. Damien Allred, de 

40 anos, assassinou-a durante roubo. 

Feminino 70 ou + Masculino Crime Patrimonial 

9 

Northwest, 
África do Sul 02/09/2020 

https://sol.sapo.pt/artigo/707545/c
asal-portugu-s-assassinado-na-africa-

do-sul 

Um casal de comerciantes madeirense foi 
encontrado morto no seu negócio de restauração, 
em Christiana, província do Northwest, em África 

do Sul, onde estavam emigrados há 50 anos. 
 

Atualização 04/09/2020: As autoridades sul-
africanas detiveram, esta quinta-feira, dois 

homens, de 36 e 37 anos, suspeitos do homicídio 
de um casal madeirense que vivia na cidade de 

Christiana. 

Feminino 70 ou + 

Masculino 
Masculino 

Crime Patrimonial 

10 Masculino 70 ou + Crime Patrimonial 

11 Dudelange, 
Luxemburgo 

09/09/2020 

https://lux24.lu/luxemburgo/luxem
burgo-discussao-entre-familiares-
causa-dois-mortos-em-dudelange-
um-deles-de-origem-portuguesa/ 

As vítimas mortais são dois homens, um de 57 
anos e de origem portuguesa, da zona da Figueira 

da Foz, e um luxemburguês de 23 anos. 
 

Ao que o LUX24 apurou junto de fontes próximas, 
os dois homens teriam laços familiares. O mais 

novo (23) era sobrinho da esposa da outra vítima 
mortal, o português de 57 anos. 

Masculino 50-59 Masculino 
Desavenças intra-
familiares (que 

não VD) 

12 Morges, 
Suíça 

13/09/2020 
https://tvi24.iol.pt/sociedade/homi
cidio/portugues-morto-a-facada-em-

restaurante-da-suica 

Português morto à facada em restaurante da 
suíça. Autoridades já anunciaram a detenção de 

um suspeito 
Masculino 20-29 Masculino Terrorismo 
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13 Vryheid, 
África do Sul 

21/09/2020 

https://www.cmjornal.pt/mundo/af
rica/detalhe/portuguesa-

assassinada-na-africa-do-sul-
durante-assalto-violento 

Portuguesa assassinada na África do Sul durante 
assalto violento 

Mulher não resistiu aos ferimentos que sofreu por 
parte dos assaltantes durante um violento assalto 

em Vryheid. 

Feminino 60-69 Masculino Crime Patrimonial 

14 
San Antonio 
de los Altos, 
Venezuela 

05/10/2020 

https://www.cmjornal.pt/portugal/
detalhe/lusodescendente-morto-a-

tiro-ao-vender-mercedes-na-
venezuela 

Lusodescendente morto a tiro ao vender Mercedes 
na Venezuela 

Comerciante de relógios e joias terá marcado um 
encontro com um potencial comprador mas depois 

disso esteve desaparecido dois dias. 

Masculino 30-39 Masculino Crime Patrimonial 

15 
Cojedes, 

Venezuela 21/10/2020 

https://www.jn.pt/mundo/jn-
comunidades/assassinado-a-tiro-

padre-lusodescendente-na-
venezuela-12946613.html 

Assassinado a tiro padre lusodescendente na 
Venezuela. Masculino 40-49 Masculino Rixas/Desavenças 

16 
Joanesburgo
, África do 

Sul 
03/11/2020 

https://www.jm-
madeira.pt/comunidades/ver/10876
0/Assalto_com_desfecho_fatal_para

_madeirense_na_Africa_do_Sul 

Um assalto violento na África do Sul, onde 
Valentim Gonçalves da Costa e o filho Dinarte Gil 
da Costa estão emigrados, teve um desfecho fatal 

para o progenitor de 79 anos. 
 

Segundo apurou o JM, Valentim Gonçalves da 
Costa terá sido asfixiado pelos assaltantes. 

Masculino 70 ou + Masculino Crime Patrimonial 

17 Montfermeil
, França 12/11/2020 

https://ionline.sapo.pt/artigo/7148
92/portugu-s-morto-em-franca-com-

oito-
facadas?seccao=Portugal&fbclid=IwA
R0MSHdlJHxT4P_nL47H6P54U2IRHiG
WLL0F0Qq_nLZGYbGTMOJw3_vlhEY 

Um empresário português, residente em França, 
foi morto com pelo menos oito facadas, tendo 
sido encontrado degolado em Montfermeil, nos 

arredores de Paris, avança o Luso Jornal. 

Masculino 60-69 Não foi possível 
apurar 

Não foi possível 
apurar 

18 
Brampton, 

Canadá 07/12/2020 
https://www.correiodamanhacanad

a.com/idosa-encontrada-morta-
apos-incendio-em-brampton/ 

Uma mulher idosa foi encontrada morta após um 
incêndio numa casa na cidade de Brampton. A 
polícia suspeita tratar-se de um homicídio e já 

deteve um homem de 34 anos. 
 

Atualização 03/01/2021: Emigrante português 
mata sogra com incêndio 

Homem foi detido pela polícia de Brampton, no 
Canadá, após ter lançado fogo à casa onde a 

mulher, as suas três filhas menores e os sogros se 
encontravam. 

Feminino 60-69 Masculino 
Desavenças intra-
familiares (que 

não VD) 

 




