
 
 
 

 

Violência contra as mulheres: Um inquérito à escala da UE 
Perguntas e Respostas sobre a metodologia do inquérito 

Esta é uma síntese da forma como se processou o inquérito da FRA sobre a violência 
contra as mulheres. Para informações mais detalhadas, consultar o Relatório Técnico.  

1. Quem foram as pessoas inquiridas? 
Foram inquiridas em toda a UE mais de 42 000 mulheres com idades compreendidas entre 
os 18 e os 74 anos, o que corresponde a 1 500 mulheres por país (exceto o Luxemburgo, 
com 900 inquiridas). 

A idade mínima limite foi de 18 anos devido à natureza sensível do inquérito e às limitações 
impostas em alguns Estados-Membros relativamente à realização de entrevistas a jovens 
com menos de 18 anos sem a aprovação parental. 

O relatório dos principais resultados inclui, em anexo, uma repartição com as características 
sociodemográficas. 

2. Porquê, quando e como decorreu o inquérito? 
O inquérito vem dar resposta a um pedido apresentado pelo Parlamento Europeu, e 
reiterado pelo Conselho da UE nas suas Conclusões sobre a Erradicação da Violência 
contra as Mulheres na União Europeia, para que se procedesse a uma recolha de dados 
sobre a violência contra as mulheres. 

A FRA concebeu o inquérito com o apoio de peritos académicos e de representantes da 
sociedade civil que trabalham sobre a violência contra as mulheres. Um consórcio 
contratado pela FRA, no seguimento de um convite à apresentação de propostas, testou 
exaustivamente o inquérito em 2011 e realizou o trabalho de campo entre março e setembro 
de 2012. O consórcio incluiu a Ipsos MORI, o Instituto Europeu das Nações Unidas para 
Prevenção e Controlo do Crime, e o Instituto de Investigação Inter-regional de Crime e 
Justiça das Nações Unidas. A Ipsos MORI identificou organizações em cada Estado-
Membro da UE para gerirem localmente as entrevistas.  

Juntamente com a FRA, o consórcio preparou um programa de formação de entrevistadores 
e deu formação aos formadores nacionais em fevereiro de 2012. Estes formadores 
nacionais deram formação a entrevistadoras selecionadas em cada país. A FRA e os 
contratantes participaram em algumas sessões de formação com vista a controlar o seu 
conteúdo.  

O questionário foi traduzido para as línguas locais e foi depois utilizado para entrevistar as 
inquiridas. A Ipsos MORI compilou a informação numa única base de dados para a primeira 
análise comparativa a nível da UE. A FRA realizou a análise final. 

3. Como foram selecionadas as inquiridas? 
Em cada Estado-Membro, o inquérito baseou-se numa amostra representativa das 
mulheres a nível nacional. Nos países em que foi possível utilizar os registos populacionais 
para efeitos de amostragem, foi retirada uma amostra desses registos e as entrevistadoras 
puderam contactar diretamente as mulheres selecionadas. Nos países em que essa 
informação não estava disponível, os investigadores começaram por definir uma amostra de 
agregados familiares e depois as entrevistadoras selecionaram a inquirida entre as 
mulheres elegíveis do agregado. As pessoas que foram selecionadas aleatoriamente para a 
entrevista não podiam propor outra pessoa em sua substituição. 
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4. Como foram asseguradas a privacidade, o anonimato e a confidencialidade das 

inquiridas? 
O inquérito foi realizado por entrevistadoras profissionais, treinadas para garantir a 
confidencialidade. O conjunto de dados do inquérito não inclui nenhuma informação pessoal 
que permita a identificação das inquiridas. Durante a análise dos dados, houve o cuidado de 
impedir o reconhecimento das entrevistadas através dos resultados.  

5. Quanto tempo durou cada entrevista? 
A duração das entrevistas dependeu muito das vivências de cada inquirida. No caso de 
mulheres vítimas de muitos incidentes de violência, a entrevista durou mais tempo do que 
os 50 minutos previstos. Para quem não tinha sido vítima de nenhuma forma de violência, 
foi mais curta. 

6. Que tópicos foram abrangidos pelo questionário? 
O questionário normalizado utilizado em todos os Estados-Membros incluiu perguntas sobre 
violência física, sexual e psicológica, vitimização infantil, perseguição e assédio sexual, 
incluindo novos meios em que se pratica o abuso, como a Internet. Pediu-se às mulheres 
que prestassem informações sobre as suas próprias vivências de violência, a frequência 
com que estas ocorreram e ainda as consequências que tiveram nas suas vidas. O inquérito 
recolheu igualmente informações sobre a denúncia e não denúncia à polícia e sobre o 
recurso das mulheres a outros serviços suscetíveis de prestar assistência às vítimas. 

7. O inquérito perguntava sobre os autores do abuso? 
O inquérito questionava cada inquirida sobre as suas experiências de «violência pelo 
parceiro íntimo», ou seja, pela pessoa ou pessoas com quem é ou foi casada, com quem 
vive ou viveu ou com quem mantém ou manteve uma relação. Perguntava também sobre 
experiências de atos perpetrados por outras pessoas, como, por exemplo, estranhos, 
conhecidos, colegas ou outras pessoas no local de trabalho, ou ainda familiares (que não o 
parceiro). 

8. Como avaliou o inquérito a violência física/sexual/psicológica? 
Foram feitas perguntas às inquiridas sobre atos específicos de violência de que tivessem 
sido vítimas, como, por exemplo, pontapés, bofetadas, espancamentos, etc. Investigações 
anteriores mostraram que, desta forma, é mais provável que as inquiridas recordem e 
identifiquem incidentes de violência. As perguntas sobre experiências de violência não 
incluíram termos como «violação» ou «abuso», que as inquiridas pudessem entender de 
diferentes formas.  

9. Como avaliou o inquérito o assédio sexual? 
Perguntou-se às inquiridas se tinham sido vítimas de incidentes específicos que 
considerassem indesejáveis e ofensivos, nomeadamente comentários ou piadas 
sexualmente sugestivos, toques ou beijos indesejados, ou ainda mensagens de correio 
eletrónico ou de texto sexualmente explícitas. 

10. Como avaliou o inquérito a perseguição? 
Foi apresentada às inquiridas uma lista de incidentes para que indicassem se a mesma 
pessoa era responsável pela sua ocorrência. Entre outras coisas, os incidentes incluíam a 
receção repetida de material ofensivo (por exemplo, por correio ou pela Internet), de 
chamadas telefónicas ameaçadoras ou silenciosas, ou casos em que a inquirida era 
repetidamente seguida ou em que a sua propriedade era violada. 
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11. Qual é o nível de representatividade dos resultados? 
As inquiridas foram selecionadas aleatoriamente. Os resultados são representativos das 
experiências e opiniões de mulheres com idades compreendidas entre os 18 e os 74 anos e 
residentes na UE.  

12. Os resultados podem ser influenciados por fatores externos? 
Foi apenas selecionada uma inquirida por agregado familiar. As entrevistadoras não 
revelaram o tema do inquérito a outros membros do agregado. As entrevistas foram 
realizadas num local onde apenas a inquirida e a entrevistadora estavam presentes e não 
podiam ser perturbadas.  

A participação foi voluntária. A entrevista podia ser interrompida ou adiada para garantir que 
decorria em privado. A inquirida podia dizer a qualquer momento se estava ou não 
confortável para continuar.  

As inquiridas podiam também mencionar, num questionário que elas próprias preenchiam, 
quaisquer experiências que não quisessem revelar na entrevista. O inquérito utilizou 
exclusivamente entrevistadoras femininas. 

13. Como foi garantida a comparabilidade dos resultados? 
Para garantir a comparabilidade, a FRA realizou um estudo-piloto em 2010-2011 em seis 
Estados-Membros: Finlândia, Alemanha, Hungria, Itália, Polónia e Espanha. Esse estudo 
teve por base um projeto de questionário. Utilizou-se uma combinação de métodos com 
vista a explorar diferenças na forma como as inquiridas de diferentes países poderiam 
compreender as perguntas. Os resultados contribuíram para o posterior desenvolvimento do 
questionário antes de este ser concluído e traduzido para utilização em todos os Estados-
Membros.  

As diferenças entre e nos países expressas em índices de violência contra as mulheres são 
igualmente referidas noutros inquéritos, como, por exemplo, o estudo da OMS sobre a 
saúde da mulher e a violência doméstica e o estudo nacional americano sobre a violência 
sexual e a violência pelo parceiro íntimo. 
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