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Resumo 
 
Nesta investigação, exploram-se os conceitos sobre a problemática da violência 
doméstica e do envelhecimento, com o objectivo de conhecer as respostas que a 
sociedade tem para as mulheres idosas vítimas de violência doméstica. 
A violência contra os idosos é um conceito relativamente recente na nossa sociedade, 
sendo praticamente inexistente a investigação até ao início da década de 1990 (Dias 
2005). 
Este estudo, de natureza qualitativa, procura conhecer que respostas sociais existem 
para as idosas vítimas de violência doméstica no distrito do Porto. Para isso, foram 
realizadas 7 entrevistas semi-estruturadas a profissionais que trabalham diariamente 
com vítimas de violência doméstica, em contexto de atendimento e/ou acolhimento. 
Através da análise de conteúdo dos referidos materiais, tentou-se apurar as reais 
respostas existentes a este público-alvo. 
Os resultados obtidos nesta amostra, embora não generalizáveis ao plano nacional, 
indicam que não existem, efectivamente, respostas direccionadas para as idosas 
vítimas de violência doméstica no distrito do Porto. Contudo, são encaminhadas para 
outras respostas que não as indicadas para a situação em que se encontram. Nas 
entrevistas realizadas, podemos aperceber-nos que, por uma lado, existe uma 
perspectiva carencialista nas visões da maioria dos entrevistados/as, e por outro, uma 
perspectiva defensora dos direitos humanos da vítima. Existe, também, uma 
contradição muito vincada nas entrevistas, no que se refere à abordagem às vítimas, 
oscilando, por um lado, na filosofia de que “cada caso é um caso”, e por outro, que 
“atendemos todas de igual forma”. 
Finalmente, as conclusões desta investigação apontam para a necessidade de se 
aprofundar as necessidades e expectativas das mulheres idosas vítimas de violência 
doméstica, no sentido de se construírem respostas efectivas de ressarcimento e 
dignidade das mulheres. 
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