
Vítimas de homicídio
Estatísticas 2021

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

Em funcionamento desde 2013 Em funcionamento desde 2014

Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídio
em Portugal e de Portugueses no Estrangeiro

Observatório de Crimes de Homicídio

Apoios prestados em 2021 pela RAFAVHT
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Evolução do número de utentes apoiados/as

Distrito de residência dos/as utentes apoiados/as em 2021

823
pessoas

Entre 2013 e 2021
foram apoiadas pela

RAFAVHT

Fora de Portugal: 2
Não foi possível apurar: 2

701
atendimentos
no âmbito dos

processos de apoio
iniciados antes

de 2020

telefónicos, presenciais,
por escrito, ou por meio
de outras plataformas

online

+



Perfil dos/as utentes apoiados/as em 2021

Pessoas do sexo feminino apoiadas
na sequência de 

Pessoas do sexo masculino apoiadas
na sequência de 

Homicídio Tentado
51,6%

O/A próprio/a (93.55%) Filho/a (6.45%)

Cônjuge (7.25%) Companheiro/a (4.35%)

Pai/Mãe (14.49%) Filho/a (39.13%)

Outro/a Familiar (28.99%) Amigos/as (4.35%)

Outra relação (1.45%)

Relação dos/as utentes apoiados/as com as vítimas diretas de homicídio

Homicídio Tentado Homicídio Consumado

Um homicídio não se resume ao ato em si e às pessoas diretamente envolvidas.

É fundamental que os/as familiares e amigos/as beneficiem de apoio especializado.

Em 2021, na origem dos 31 processos de apoio por homicídio tentado estiveram 26 crimes.
No caso dos 69 processos de apoio por homicídio consumado estiveram na sua base 30 crimes.

Além das vítimas diretas, o homicídio tem impacto em muitas outras pessoas.
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n=16

Homicídio Consumado
36,2% n=25

Homicídio Tentado
48,4% n=15

Homicídio Consumado
63,8% n=44



Relação dos/as autores/as com as vítimas diretas de homicídio
no âmbito dos processos de apoio da APAV
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Homicídio Tentado Homicídio Consumado

No âmbito dos processos de apoio iniciados pela APAV em 2021, pode afirmar-se que
31% dos/as autores/as de homicídio tentado

e
58,1% dos/as autores/as de homicídio consumado

tinham uma relação de intimidade ou familiar com as vítimas

Referenciação dos/as utentes para a RAFAVHT
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Observatório de Crimes de Homicídio

84
Homicídios

Consumados
em Portugal

Lisboa 24

Porto 11

Setúbal 9

Coimbra 6

Aveiro 5

Braga 5

Viseu 5

Évora 4

Leiria 4

Madeira 3

Vila Real 3

Açores 2

Santarém 2

Faro 1

12
pessoas do sexo feminino vítimas de homicídio
perpetrado por pessoa com quem mantinha ou tinha mantido
uma relação de intimidade

6
pessoas do sexo feminino vítimas de homicídio
perpetrado por pessoa da família próxima ou alargada

3
pessoas do sexo masculino vítimas de homicídio
perpetrado por pessoa com quem mantinha ou tinha mantido
uma relação de intimidade

11 pessoas do sexo masculino vítimas de homicídio
perpetrado por pessoa da família próxima ou alargada

33
Homicídios em

Contexto de
Violência

Doméstica

39,3% do total de
homicídios registados
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1 pessoa sem informação do sexo vítima de homicídio
perpetrado por pessoa da família próxima ou alargada

Existiram ainda 3 outros homicídios praticados relacionados mais amplamente com o contexto de
Violência Doméstica
tendo sido os alvos pessoas da família e amigos/as que tentaram defender as vítimas nestes contextos e/ou que
conheciam a situação de vitimação.

Aqui incluem-se os homicídios ocorridos em contexto de Violência Doméstica conforme previsto na Lei, mas
também as situações mais amplas em que as pessoas agressoras e vítimas coabitavam com carácter de
regularidade, bem como três infanticídios registados.



Observatório de Crimes de Homicídio

14
Portugueses mortos

no Estrangeiro

França 5

África do Sul 3

Espanha 3

Colômbia 1

Inglaterra 1

Luxemburgo 1

5 pessoas vítimas de homicídio
perpetrado por pessoa com quem mantinha ou tinha mantido
uma relação de intimidade ou de quem era familiar

1 pessoas vítimas de homicídio
perpetrado na sequência de crime patrimonial

1 pessoa vítima de homicídio

www.apav.pt/vitimasdehomicidio

rafavht@apav.pt
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perpetrado na sequência de rixa

7 pessoas vítimas de homicídio
para as quais não se tem informação sobre o móbil e relação com
pessoas agressoras


