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QUEM É VÍTIMA?
A designação latina adotada, Violência
Filioparental (tradução de Child-to-Parent Violence) reporta-se à violência de

digma do acolhimento juvenil, que at-

recursos para intervir nestas famílias
que vivem este sofrimento em segredo.

TESTEMUNHO
QUE APOIO
ESTÁ DISPONÍVEL?
As famílias que sentem a sua função
parental comprometida na sequência
das vivências descritas devem solicitar ajuda aos serviços competentes na
área da família, infância e juventude,
nomeadamente aos Centros de Apoio
Familiar e/ou às Comissões de Proteção
de Crianças e Jovens (CPCJ).
A APAV apoia as vítimaas de violência filoparental:
Poderá contatar a APAV:

Pela Linha de Apoio à Vítima
116 006 (dias úteis das 09h-19h;
chamada gratuita);
Presencialmente num dos Gabinetes de Apoio à Vítima da APAV;
Por email apav.sede@apav.pt.

Sofia tinha 15 anos, vivia com os pais. Começou a namorar com Dani,
a faltar às aulas e a passar noites fora de casa sem autorização dos
pais. O pai relatava: “Passamos as noites num desassossego à procura dela e já fomos à polícia pedir ajuda algumas vezes. Depois encontramo-la quase sempre com ele (namorado), numa miséria de estado
(…) Ralhamos, promete que não volta a fazer, mas depois esquece-se!”
A mãe contava: “Depois fica meiguinha e faço-lhe tudo (…) mimo-a
para que perceba que em casa é que está bem (…) compro as bolachas preferidas, levo-lhe o pequeno-almoço à cama, vamos às compras e ela prometa não voltar a fazer.”
Sofia acabou por ser acolhida em instituição depois de uma ausência
de casa e escola de uma semana, no decorrer da intervenção familiar
a mãe acabou por contar “em segredo”, entre lágrimas e muita vergonha, que durante as discussões sobre o namoro e saídas à noite, a
filha chamava-lhe nomes, chegou a empurrá-la e ameaçou que arranjaria dinheiro na rua se a mãe não lho desse.
Na sequência de um plano de intervenção estruturado e concertado
incidindo nas várias áreas de vida de Sofia a partir da intervenção familiar, foi possível a posterior reunificação familiar. Considerando que
a VFP assume uma posição central “escondida” na relação familiar, em
torno da qual o sistema se fecha, organiza e mantém, através da intervenção terapêutica familiar o problema deixou de estar centrado na
Sofia para ser focado na dinâmica familiar, promovendo a mudança
no sistema familiar através da meta-comunicação e da reestruturação

DADOS ESTATÍSTICOS
Tal como acontece nas outras formas
de violência intrafamiliar, é consensual
que a prevalência da VFP é superior à
que os dados estatísticos assinalam,
uma vez que os progenitores têm vergonha em reconhecê-la, chegando a
tolerar níveis de agressividade elevados
antes de procurar ajuda.
Em Portugal, de acordo com os últimos
dados estatísticos da APAV, entre 20042012 registou-se um total de 3988 de
pais agredidos pelos seus filhos em ambiente doméstico, sendo que 227 dos
filhos (5,7%) tinham menos de 18 anos
e 611 (15,3%) tinham entre 18-25 anos.

ao nível dos limites e da hierarquia na relação entre pais-filhos.

Recursos APAV
apav.pt/folhainformativa
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